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Ten geleide 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 

Zoals bekend wordt het verenigingsschaken in onze regio de laatste jaren sterk minder. We 

zijn met het derde naar de 1e klasse gepromoveerd omdat de 2e en 3e klasse samengevoegd 

zijn en wij daarin overtallig zijn. Ook bij de jeugd is het ledental dit seizoen gezonken tot acht 

junioren. Hoewel ik al jaren aan drie of vier scholen schoolschaakles geef, komt ook daaruit 

maar weinig nieuwe aanwas.  

 

Ongeveer de helft zijn meisjes, maar daar 

zien we zelden iemand van terug, hoewel 

er bij zijn die nog beter spelen dan de 

jongens. Ja, waarvoor doe je het dan nog?  

Je geeft een uur les, maar je dagdeel is 

wel gebroken, soms naar de Filistijnen. 

Staat daar zo’n oude, grijze schaker op 

een ouderwets rolbord les te geven. Mijn 

geijkte vraag aan het begin is altijd: “Wie 

kan er dammen ?” Velen steken dan de 

vinger op en dan zeg ik : “Vergeet 

dammen, schaken is heel anders.”  

Ik heb inderdaad overwogen te stoppen, 

maar ja, de jeugd leert schaken, ze steken 

er wat van op, gebruiken hun hersens en 

voor later, als ze zelf kinderen hebben, en 

hun kroost krijgt met schaken te maken, 

zeggen ze : “ja dat ken ik, ik heb op de 

lagere school toen ook les gehad.” In ieder 

geval blijft het schaken dan leven, hoop je. 

Investeren in de toekomst. 

Als je de verslagen leest uit het westen, 

waar een geweldige aanwas is van jeugd, 

kunnen we alleen maar stikjaloers zijn. 

Komt het misschien door de vele hoge 

scholen en universiteiten daar, die mede 

schaakles stimuleren ? Geen idee. Dus 

ergens moeten we maar gewoon ons best 

blijven doen met opleiden in de edele 

schaaksport. Onbekend is onbemind. 

 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en 

echte verrassingen zijn er nog niet.  

Extern heeft het eerste zich gehandhaafd 

in de KNSB, een knap staaltje. We hebben 

ook al het Berkelstedentoernooi gewonnen 

en zijn dus op de goede weg om er een 

mooi seizoen van te maken.  Alle teams 

veel succes ! 

Vele schakers van WSG zijn actief over de 

grens en scoren daar goed. En de 

Duitsers hier doen het ook prima. We 

kunnen ze, zeker ook extern, niet missen. 

De samenwerking met Rokade heeft 

geresulteerd in uitwisseling van spelers en 

dat is leuk, nieuwe gezichten en meer 

variatie in de partijen. Jammer dat Aalten 

het niet kon bolwerken. Ze hebben, denk 

ik, te weinig gedaan voor de jeugd en te 

weinig reclame gemaakt. Onze site, de 

stukjes in de krant  en het clubblad zorgen 

er voor dat we levend blijven.   

 

Ook komt er weer een jubileum aan in 

2016. De jubileumcommissie is 

geïnstalleerd om het 70-jarig bestaan weer 

groots te vieren. Met het 65-jarig jubileum 

was het heel lastig om Anish Giri tijdig te 

contracteren. En het bleef tot het laatst toe 

spannend of hij zou komen.  

De barbecue van afgelopen zomer vond ik 

een geweldig succes, mede door het vele 

goede werk dat André en Bianca verricht 

hadden en de locatie en het weer werkten 

ook mee. Volgend jaar probeer ik er wel 

weer bij te zijn. Dan de vakantie maar 

even uitstellen.  

Jammer dat we daarna zo schaakmoe of 

“sloerig” waren dat we tijdens de 

familiespektakel dag geen acte de 

presence konden geven. Het grote 

stukkenspel stond heel verloren, 

moederziel alleen in de Wooldstraat. 

Volgende keer toch een poging doen 

achter de stukken te staan ? 

Allen een goed en prettig seizoen gewenst 

en met de nieuwe klokken zal dat wel 

lukken. 
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Verslag Ledenvergadering 
 

dinsdag 25 augustus 19.30 uur bij Willinks 
 
Aanwezig  
bestuur: M. Krosenbrink, H v/d Laar, A. Luimes, G. Kl. Langenhorst, M. Burgers 
leden: J. Mullink, H. Aalbers, H. Abbink, J. Geerdes, D. Boogaard, H. Lurvink, D. Labee, H. 
Schuurmans, J. Höing, B. te Sligte, J.W. Kl. Poelhuis, H. te Brinke, L. v. Harxen, J. Eckhardt. 
Afwezig (met kennisgeving) 
J. Wolters, H. Meijer, R. en D. Voogd, D. v. Wamelen, H. v. Beek, H. Freriks. 
 
1. Opening/mededelingen  
Om 19.30 uur opent Marcel de vergadering. Hij meldt dat de eerste consumptie van de club 
is. En dat de schaakvereniging in Aalten is opgeheven. Een van hun leden, Harry te Brinke is 
bij ons lid geworden.  
 
Er zijn drie leden 25 jaar lid, te weten Henk ten Brinke, Dick van Wamelen, en Bert te Sligte. 
Onder applaus krijgen Henk en Bert een pen met inscriptie. 
  
Dan neemt Gerard Kl. Langenhorst het woord. We hebben twee leden van verdienste. En 
dat wordt je niet zomaar. Er zijn geen harde regels, maar 25 jaar je flink inzetten voor de club 
dekt de lading wel. Zowel Han van de Laar als Marcel Krosenbrink hebben al 29 jaar een 
veelheid aan functies bekleed en taken vervuld. Zij krijgen een dik verdiend applaus, 
oorkonde en pen met inscriptie.  
 
Mark Burgers meldt dat een mail van de KNSB doorgestuurd is, deze middag. Die mail was 
rijkelijk laat aangeleverd. Wegens een storing bij de provider is hij pas de volgende dag bij de 
leden aangekomen. Er stonden geen dringende dingen in. 
 
2. Interne competitie  
De prijzen worden uitgereikt en Luc van Harxen verricht de loting voor de eerste bekerronde.  
 
De gepubliceerde voorstellen voor wijzigingen in het competitiereglement roepen geen 
vragen op. 
 
3. Externe competitie  
De teamindeling kent enkele wijzigingen. Dick van Wamelen (naar het tweede) en Han 
Schuurmans (naar het derde) ruilen van plaats. Job Geerdes neemt de plek van Tim 
Witteveen (geen lid meer) in het derde over.  
 
Bij het schrijven van dit verslag is bekend dat WSG 3 in de 1e klasse gaat spelen op verzoek 
van de SBO.  
 
Er zijn enkele belangstellenden voor een viertal, maar uiteindelijk wordt dit niet concreet.  
 
4. Activiteiten  
Zomerschaak is gewonnen door Hannes Höing, Henk te Brinke en Hans van de Gevel.  
 
Berkelstedentoernooi: 19-9 te Lochem. Twee teams moet wel lukken. 
In 2016 wordt WSG 70 jaar. Dat is een klein jubileum. Uit het bestuur zal Gerard Harbers de 
contactpersoon worden. Han Schuurmans en Job Geerdes melden zich vanuit de 
vergadering. Wie wil nog meer meedoen? De jeugdspelers wordt ook om inbreng gevraagd.  
Max Eisenbart heeft zich gemeld en ook Oscar Wamelink wil wel meedenken. 
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5. Financiën  
De kascontrole is gedaan, alles is keurig, klopt, netjes. Applaus. Voor 2016 worden Han 
Schuurmans en Jan Willem Klein Poelhuis de controleurs. Reserve wordt Dick. Boogaard.  
 
De jaarcijfers staan in clubblad 126. Er zijn geen vragen over deze cijfers. Hetzelfde geldt 
voor de begroting. Arent Luimes ontvangt applaus. 
 
6. Jaarverslag secretaris  
Zie de dagboeken in de clubbladen van dit seizoen.  
Ook hier geen vragen, applaus voor Mark Burgers. 
 
7. Bestuursverkiezing  
Arent Luimes treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Arent is negen jaar 
penningmeester geweest, drie hele bestuurscycli. Marcel prijst hem voor zijn prettige 
omgang en zeer accurate werk en overhandigt een kleine atentie. 
 
Het bestuur heeft Gerard Harbers bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Marcel Krosenbrink treedt af als voorzitter en is herkiesbaar. 
Beiden krijgen een warm applaus.  
 
8. Vooruitblik jaarvergadering SBO  
Er zijn nog geen concrete voorstellen bekend. 
Han van de Laar gaat er heen.  
 
9. Rondvraag 
Henk te Brinke zal volgend jaar geen advertentie aquisitie meer doen. Hij heeft dit al heel 
lang gedaan. Wiel wil deze taak van hem overnemen? Verder vraagt hij of de adverteerders 
ook een plekje kunnen krijgen op de WSG website. Marcel gaat dat regelen. 
 
Jan Willem Klein Poelhuis vraagt of er een overzicht is van de ledenontwikkeling van de 
laatste jaren. Mark zal dat opzoeken en naar hem mailen. 
 
Om 20.30 sluit Marcel de vergadering. 

 

 
Dagboek van de secretaris, nummer 127 

 
18-9 en 2-10  geeft Frank Kroeze weer een cursus voor de gevorderde schaker. 
 
Harry ten Brinke komt bij WSG schaken. Hij was lid bij SV Aalten totdat die vereniging werd 
opgeheven. Harry welkom ! Emma de Vries komt ook weer voor WSG spelen. Zij is van 2003 
t/m 2012 ook lid geweest. Emma, welkom terug ☺ 
 
25-8-2015 ledenvergadering, verslag zie elders in dit nummer. 
 
10-9-2015 enkele jeugd-, en seniorleden hebben in de afgelopen periode opgezegd. Het zijn 
Arthur en David Zakharian, Anne Beskers, Boaz Klein Nibbelink, Tim Witteveen, Tom Officier 
(is inmiddels weer terug) en Cristian Badescu. 
 

16-10-2015 Nieuw jeugdlid, Emma Menkhorst welkom ! 
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Leden van verdienste ! 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
In de ledenvergadering van afgelopen 25 augustus werden Han van de Laar en Marcel 

Krosenbrink benoemd tot lid van verdienste van het WSG, voor hun vele jaren inzet en 

functies voor de club. Beiden zijn daarin al 29 jaar actief bezig en nog steeds ! Onze dank is 

groot en zij werden dan ook beloond met een pen met inscriptie (naam, Lid van Verdienste, 

WSG) en een oorkonde.  

OORKONDE 

 
 

Hierbij kondigen we aan dat, 
i.v.m. zijn vele activiteiten voor het 
Winterswijks Schaak Genootschap, 

 
zijnde : van 1983-1993 bestuurs- en redactielid 

en advertenties v.h. clubblad. 
Van 1996 tot heden bestuurslid, teamleider, 

intern competitieleider en advertenties, 
benoemd wordt tot 

 

 

LID van  VERDIENSTE 

van het WSG 

dhr. Han van de Laar  

 
 

zijnde : vanaf 1986 redactielid en eindredacteur, 
vanaf 1989 bestuurslid, vanaf 1993 voorzitter, 

vanaf 2000 jeugdleider tot heden, 
benoemd wordt tot 

 

 

LID van  VERDIENSTE 

van het WSG 

dhr. Marcel Krosenbrink 

 

 

: 

Winterswijk 25 augustus 2015, 
Ledenvergadering van het WSG. 
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Bestuursvergadering 26 oktober 
 
Bij Han thuis, om 19.40 opent Marcel de vergadering. Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

 
1. Ledenzaken 

 Dick van Wamelen is een tijdje uit de roulatie geweest. Er is contact met hem opgenomen, hij 
komt binnenkort weer. 

 Met Henk Lurvink gaat het beter, hij komt weer af en toe. Tom Officier heeft zich weer 
beschikbaar gesteld, dispensatie is ondertussen verleend. Tom, zet hem op ! 

 Nieuwe leden: Harry te B. komt nog niet op de clubavond. We gaan even vragen hoe het met 
hem gaat. 

 Is Facebook met een WSG pagina een bruikbaar medium ? Marcel zal dit eens vragen aan de 
doelgroep, onze jeugdleden.  

 Regeling regioclubs: Leden van Rokade en  Groenlo mogen eenmalig een lopend seizoen 
kosteloos meedoen aan de interne competitie. 

 Regeling studentleden: voor nieuwe toetreders gaat een maximum leeftijd van 25 jaar gelden. 
 

2. Activiteiten 

 Jeugdschaak: Er zijn minder jeugdleden. Om voor de kinderen nog leuke schaakavond te 
kunnen verzorgen zitten we nu aan het minimum aantal. Gerard geeft nog les aan de scholen. 
Daar is wel animo. Toch is de overstap naar een club blijkbaar (te) groot.   

 Voorstel Gerard Kl.L.: een schaakcafe beginnen op maandagmiddag,, voor ouderen en jeugd. 
Gerard bespreekt met Dick B. en zoekt nog meer geïnteresseerden.  
Marcel doet mee aan een thuisdamtoernooi. Misschien iets voor WSG ?. 

 Organisatie snelschaaktoernooi: de datum die het best uitkomt is 16 januari 2016. Nu checken 
of Willink’s dan vrij is. 

 Jubileumcommissie: bestaat uit Max, Oscar, Han S., Job en Henk te B. 
 Gerard H is contactpersoon van het bestuur voor het financiële deel.   

 
3. Extern 

 Speeldatum WSG 3-ENO en WSG 3-Vrimot vielen in de vakantie. Volgend jaar vroegtijdig 
contact opnemen met de competitieleider.  

 Plannen invoeren vierde klasse (zie stukken site SBO): Het gaat over de zaterdag competitie, 
een “halflandelijke” KNSB. Voor ons zouden de afstanden wellicht groter worden dan nu in de 
promotieklasse. In de gaten blijven houden. 

 
4. Bestuurszaken 

 Uitwerking regels leden van verdienste: Er is een richtlijn geformuleerd. Circa 25 jaar inzet, 
zwaarte van de functie wordt meegewogen. Het bestuur doet de voordracht en heeft de 
mogelijkheid “maatwerk” toe te passen.  

 Vacature aquisitie clubblad: dit is het laatste jaar dat Henk te B. dit nuttige werk doet. Gerard 
H. zal enkele leden vragen om zich hiervoor eenmaal per jaar in te zetten. 

 Inning contributie: na een mail van Gerard met uitleg gaat dit goed. Ook bij degenen die geen 
automatisch incasso willen. 

 
5. Materiaal 

 Inventarisatie en eventuele aanschaf nieuwe klokken: de KNSB-eis voor bepaalde instellingen 
geldt nog niet voor de SBO. Met die wetenschap is goed naar de huidige klokken en de 
behoefte in soort en aantal voor de komende tijd gekeken. Er worden 10 nieuwe klokken van 
het type DGT3000 aangeschaft. Deze klokken voldoen aan alle eisen. Team heeft eerste keus 
betreffende welke klokken het wil gebruiken.  

 
5. Rondvraag 

 Gerard stelt voor om de spaarrekening van de club anders onder te brengen. Dan stijgt de 
rente van 0.4 naar 0.8%. Hij moet dan wel zelf de dagafschriften printen. Is een goed idee, 
gaat hij uitvoeren. 

 
Om 22.30 sluit Marcel de vergadering. 



 

 

8 
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De interne competitie 

(door Han van de Laar) 
 
 

Ranglijst Competitie WSG cyclus 1 na ronde 8 seizoen 15/16 

Nr Waarde Naam Voornaam Score Grp Rating Rtng+ RatingN Score Perc. Gesp Gew Rem Verl W-Z Vrij Afz Extn Bekr 

01 50 Mullink Jochem 344,8 A1 2027 24 2051 6,0/7 86 7 5 2 0 1 1       

02 49 Krosenbrink Marcel 330,5 A  1996 14 2010 5,5/7 79 7 5 1 1 1 1       

03 48 Sligte Bert te 253,2 A  1854 20 1874 4,5/7 64 7 4 1 2 -1   1     

04 47 Schuurmans Han 232,8 A  1806 13 1819 2,5/5 50 5 2 1 2 1   1 2   

05 46 Geerdes Job 224,3 B1 1708 5 1713 3,5/6 58 6 3 1 2 -2     2   

06 45 Abbink Henri 216,8 A  1929 -30 1899 3,0/6 50 6 3 0 3 0   1 1   

07 44 Harbers Gerard 216,5 A  1839 23 1862 2,0/3 67 3 1 2 0 1   2 3   

08 43 Meijer Hennie 215,2 A  1861 2 1863 2,5/4 63 4 1 3 0 0   2 2   

09 42 Hoeing Hannes 210,3 A  1924 -26 1898 3,5/8 44 8 2 3 3 0         

10 41 Kl. Langenhorst Gerard  206,8 B  1523 37 1560 2,0/3 67 3 2 0 1 -1   3 2   

11 40 Boogaard Dick 204,5 A  1762 -1 1761 3,5/7 50 7 2 3 2 -1     1   

12 39 Laar Han van de  194,5 B  1699 -29 1670 2,0/5 40 5 1 2 2 1 1   2   

13 38 Wolters Jaap 181,5 B  1431 17 1448 4,5/8 56 8 4 1 3 2         

14 37 Brinke Henk te  181,3 B  1653 -12 1641 2,5/6 42 6 2 1 3 0     2   

15 36 Lurvink Henk 181,0 B  1532 49 1581 3,0/3 100 3 3 0 0 1   1     

16 35 Wamelink Oscar 175,3 B  1401 11 1412 4,5/8 56 8 4 1 3 0         

17 34 Eisenbart Max 175,0 C1 1324 51 1375 4,0/6 67 6 3 2 1 0   2     

18 33 Teloeken Stefan 167,5 A  1806 -25 1781 0,0/1 0 1 0 0 1 1     1   

19 32 Beek Henk van 161,0 C  1327 7 1334 4,0/7 57 7 4 0 3 -1   1     

20 31 Luimes Arent 157,2 A  1863 -45 1818 1,0/4 25 4 1 0 3 0   1 3   

21 30 Kl. Poelhuis Jan Willem 148,8 C  1305 -1 1304 4,0/8 50 8 3 2 3 0         

22 29 Freriks Henk 144,3 C  1327 -6 1321 2,5/5 50 5 1 3 1 1   2 1   

23 28 Labee Dick 139,5 B  1382 -8 1374 2,0/3 67 3 1 2 0 -1   3 2   

24 27 Eckhardt Jan  136,3 C  1214 -2 1212 3,5/7 50 7 3 1 3 -1   1     

25 26 Houwers Andre 125,8 B  1490 -12 1478 1,0/2 50 2 1 0 1 0   3 3   

26 25 Lehr Frank 107,3 A  1774 -23 1751 0,0/1 0 1 0 0 1 -1   7     

27 24 Slager Daan 100,5 C  971 12 983 2,0/8 25 8 2 0 6 0         

28 23 Voogd Rob 96,3 C  1367 -9 1358 1,0/2 50 2 1 0 1 0   6     

29 22 Voogd Damy 81,3 C  994 -23 971 1,0/8 13 8 1 0 7 0         

30 21 Ruesink Kay 60,0 C  900 -33 867 0,0/7 0 7 0 0 7 -1   1     
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Aantal deelnemers 
Zijn we vorig seizoen gestart met 26 
deelnemers en geëindigd met 34, nu zijn 
we gestart met 27 deelnemers. Inmiddels 
zijn het er 30. Henk Lurvink is gelukkig 
weer begonnen, tevens Stefan Teloeken 
en Kay Ruesink.  
 
Ook vanaf deze plaats van harte welkom. 
Kay heeft de overstap vanuit de jeugd 
gemaakt. Laten we hopen dat er zich dit 
seizoen nog meer leden aanmelden.  
 
Op dit moment zijn de youngsters Jochem, 
Job en Max de koplopers van de drie 
groepen. Nog 25 ronden te gaan heren. 
Oscar en Max lijken op zijn minst 
aangeland te zijn in de middenmoot van 
de ranglijst. Hopelijk gaat de weg verder 
omhoog voor jullie. Succes.  
 
Invullen stand plus opruimen materiaal 
Meestal vul ik zelf de uitslagen wel in, 
maar een hoogst enkele keer komt het 
voor dat er geen uitslag staat op het 
uitslagenformulier en de betreffende 
spelers al weg zijn. Mijn verzoek is dan 
ook, vul de uitslag in als je klaar bent.  
 
Als je stopt met spelen zet de klok dan 
terug in de doos en het bord en de 
stukken in de kast in het halletje. Laat dat 
niet aan anderen over, maar regel dat met 
je tegenstander. Dat geldt overigens ook 
voor de externe wedstrijden, zorg even dat 
alles weer op zijn plek terechtkomt als je 
klaar bent, dat hoeft niet alleen  de 
teamleider te doen. 
 
Afmelden 
De geschiedenis van het afmelden is al zo 
oud als het bestaan van de schaakclub. 
Over die beginperiode kan ik natuurlijk niet 
veel vertellen, maar vanaf de jaren 80 
weet ik het wel.  
 
 

Jarenlang is de meest gebruikte manier 
om je af te melden het uitslagenformulier 
geweest. Spelers vulden netjes in dat ze 
er op bepaalde data niet waren. Was het 
een onverwachtse verhindering dan deed 
de telefoon (die toen nog verbonden was 
aan een draad) wonderen, dat werd 
helemaal makkelijk toen er een 
antwoordapparaat kon worden 
ingesproken.  
 
Daarna -ik weet ook niet meer precies 
wanneer en in welke volgorde- kwamen 
internet en het mobieltje. Reuze makkelijk, 
maar ook gevaarlijk. Er wordt nu afgemeld 
via het uitslagenformulier, een hoogst 
enkele keer via mijn vaste 
telefoonnummer en/of het 
antwoordapparaat ervan, via mobiel, het 
antwoordapparaat van de mobiel, via sms, 
whatsapp, een mail op mijn upcmailadres 
of via gmail. Oh ja, ook nog in de 
wandelgangen, zowel op de clubavond als 
daarbuiten.  
Dat betekent dus iedere week goed 
opletten. Bij deze wil ik wel verzoeken niet 
mijn vaste telefoon of gmailadres te 
gebruiken om je af te melden. 
 
De zekere manieren zijn: het 
uitslagenformulier, het upcmailadres en de 
mobiel. In alle gevallen geldt dat je een RE 
moet krijgen als je je af meldt, behalve 
natuurlijk als je het via het 
uitslagenformulier doet.  
 
Een enkele keer gaat het mis en dat is 
jammer. Ik ga geen voorbeelden geven 
van de keren dat het niet goed ging, zo 
vaak gebeurd dat ook weer niet en ik 
bespreek dat direct met betrokkenen, 
maar let svp goed op de RE die je moet 
krijgen en kijk voor de zekerheid ook nog 
even naar de indeling op dinsdagavond of 
je er/wel niet bij staat. Geef dan een 
seintje als het niet goed is. Het is namelijk 
jammer als er spelers voor niets komen.  
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WSG wint het 33e Berkelstedenschaaktoernooi 
(door Jan Willem Klein Poelhuis) 

 
Zaterdag 19 september werd in Lochem voor de 33e keer het Berkelstedenschaaktoernooi 
gehouden. Winterswijk ligt weliswaar niet aan de Berkel, maar nam toch deel met maar liefst 
2 teams: een team bestaande uit Jochem Mullink, Arent Luimes, Bert te Sligte, Job Geerdes, 
Henk te Brinke en Jan Willem Klein Poelhuis en een team gevormd door Marcel Krosenbrink, 
Henri Abbink, Han Schuurmans, Dick Boogaard, Luc van Harxen en Jaap Wolters. 
De teams waren zorgvuldig samengesteld op rating, zodat beide teams van precies gelijke 
sterkte waren. De overige teams kwamen uit Zutphen, Lochem (twee), Gescher, Stadtlohn 
en Coesfeld. 
 
In het verleden bleek de winst vaak naar 
één van de Duitse teams te gaan.  De 
Nederlandse verenigingen van de ´echte‘ 
Berkelsteden wilden daar toch iets aan 
doen en verzonnen een list door het sterke 
WSG uit te nodigen om ook mee te doen. 
Daarom neemt het WSG als ´Berkelstad‘ 
sinds jaar en dag deel aan dit toernooi. 
 
Tijdens de laatste algemene 
ledenvergadering werd opgeroepen om 
aan dit toernooi mee te doen. Aangezien 
Marcel aangaf dat het eten eigenlijk het 
belangrijkste element van dit toernooi is en 
het vooral gaat om het plezier in het 
schaken, had ik geen excuus om niet mee 
te doen. Als reserve van het derde WSG 
team kun je ook meespelen, waarom niet. 
´Er doen goede, en minder goede spelers 
mee´, zei Marcel. 
 
Zaterdagmorgen was iedereen op het 
afgesproken tijdstip, klokslag negen uur, 
aanwezig op het parkeerterrein bij de 
Frerikshof. Marcel kwam met de grote 
wisselbeker aanzetten, nog in het bezit 
van Stadtlohn.  Op de beker waren alle 
winnaars van de afgelopen jaren 
gegraveerd. Al lezende, kwam ik er achter 
dat het WSG in 2009 ook al eens 
gewonnen had en in 2003 bleek ´WSW´ 
gewonnen te hebben.  
 
´WSW´ kende ik als tijdelijke fusienaam 
van de voetbalclubs Winterswijk, SKVW 
en WVC. ´WSW´ een schaakclub? Nee, 
toch niet, iemand bleek de naam verkeerd 
gegraveerd te hebben. Het WSG was ook 
in 2003 winnaar! 
 

De speellokatie, het Stadshuus op de 
Markt in Lochem, was snel gevonden. De 
markt was nog in opbouw, nou ja, markt is 
wat teveel gezegd. Twee armzalige 
kraampjes, dat zijn wij in Winterswijk 
anders gewend... 
 
We werden door de schaakvereniging in 
Lochem prettig ontvangen met koffie of 
thee en een koekje. De wedstrijdleider gaf 
aan dat er zeven rondes gespeeld gingen 
worden met 20 minuten bedenktijd per 
persoon per partij, zonder extra tijd. Dat 
beloofde weer veel spektakel. Vier partijen 
voor het eten en drie erna. 
Elke deelnemer kreeg een leuke kaart 
uitgereikt met, natuurlijk, een 
schaakpuzzel: Die Zwickműhle. Na enkele 
ogenblikken riep Dick al luid door de zaal: 
´Die ken ik: Th8 schaak!´ Ik keek op de 
achterkant naar de oplossing en zag dat 
hij gelijk had... 
 

 
 
Zowaar kreeg dit toernooi een ´officieel‘  
tintje: de eerste zet werd verricht door de 
loco-burgemeester van Lochem. In zijn 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLSppd_xisgCFYW3FAody1ALqw&url=http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema'-0/beken-sloten/berkel/&bvm=bv.103073922,d.d24&psig=AFQjCNF4VePT31nosAip9nwsSywqB1Nlww&ust=1443019780732515
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openingspraatje gaf hij het toernooi ook 
maar gelijk een motto mee: ´Lochem 
verbindt prachtig‘.  
Lochem bleek ook partnerstad van 
Billerbeck, waar de Berkel ontspringt in de 
Baumberge, geweest te zijn. Helaas niet 
meer, vertelde hij. 
In de eerste ronde gelijk maar WSG 1 
tegen WSG 2. Met als uitslag, zoals te 
verwachten viel, een mooie 3-3. Ik won 
van Jaap. Later bleek dat ook mijn enige 
winstpartij te zijn. In het eindspel kwam 
Jaap beter te staan en promoveerde een 
pion tot dame. Jaap kon deze echter niet 
meer verzilveren, zijn klok ging door de 
vlag heen. 
 
De tweede partij verloor ik kansloos van 
een Lochem speler, later bleek dat de 
voorzitter te zijn. In mijn derde partij tegen 
Zutphen kwam ik door een blunder van de 
tegenstander zelfs een stuk voor te staan. 
Onder tijdsdruk en de zenuwen, want er 
keek intussen een heel gezelschap mee, 
miste ik een matcombinatie. Even later 
kwam teamcaptain Jochem langs en 
fluisterde in mijn oor: ´remise is 
voldoende´. Mijn tegenstander 
accepteerde mijn aanbod en zowaar, ik 
had al 1½ punt. 
 
Hetzelfde ritueel herhaalde zich in de 
vierde en laatste partij voor het eten tegen 
Gescher. Jochem kwam weer fluisterend 
langs dat remise goed voor het team zou 
zijn. Ik stond dit keer geen stuk voor, maar 
zijn teken was voor mij het sein om alles 
maar ´vast‘ te zetten. Mijn remise aanbod 
werd gelukkig geaccepteerd, weer een ½ 
erbij. 
 
Zo vlak voor het eten tijd voor een 
tussenbalans: WSG 1 aan kop met 7 
punten, Gescher tweede met 6, derde was 
Zutphen ook 6 punten en vierde WSG 2 
met 5 punten. 
 
Het eten bestond uit een heerlijke 
Chinees-Indische maaltijd. Er was nog wat 
tijd over tot het begin van de vijfde ronde. 
Vele deelnemers gingen naar de expositie 
die in het Stadhuus te zien was: fraaie 
schilderijen en beeldhouwwerken. 

Ronde vijf en zes verloor ik kansloos, 
tegen Coesfeld en het tweede team van 
Lochem. Ik had nog duidelijk last van het 
heerlijke eten, had ik maar niet voor de 
tweede keer moeten opscheppen. 
Maar WSG 1 bleef winnen. De stand vóór 
de zevende en laatste ronde: eerste nog 
steeds WSG 1 met 11 punten, tweede en 
derde Gescher en Zutphen met 10 punten 
en WSG 2 vierde met 6 punten. 
Om het toernooi te winnen moest WSG 1 
ook de laatste partij tegen Stadtlohn 
winnen. Al snel stond WSG 1 met 3-1 
voor. Ik was verantwoordelijk voor het punt 
verlies. 
 
Alleen Job en Bert zaten nog achter het 
bord. We hadden nog een ½ puntje nodig 
voor de eindwinst! 
Job stond er slecht voor, maar had, zoals 
altijd, nog veel meer bedenktijd dan zijn 
tegenstander. 
 
Gelukkig had Bert zijn tegenstander bijna 
knockout, al zag hij de directe winst over 
het hoofd. Zijn tegenstander bood remise 
aan, hetgeen Bert met graagte 
accepteerde. Hiermee was WSG 1 met 3 
½ tegen 2 ½ in de laatste ronde 
eindwinnaar geworden van het 
Berkelstedenschaaktoernooi! 
 
Job speelde nog een aantal zetten door,  
zag zijn hopeloze situatie in en gaf op. 
Bij de prijsuitreiking nam Jochem als 
captain van het winnende team liefst 2 
grote bekers in ontvangst: de wisselbeker 
waar Marcel  ´s morgens al mee rond liep 
bij de Frerikshof en een beker voor onze 
prijzenkast. 
 
In de eindafrekening was Zutphen tweede, 
Gescher derde en WSG 2 vierde. 
Arent Luimes was de beste WSG’er met 6 
punten, voor Job Geerdes met 5½. 
Een zeer geslaagd en voor het WSG 
succesvol toernooi. 
Volgend jaar wordt het toernooi in 
Coesfeld gehouden. Als ´toevallige´ 
bekerwinnaar kan ik zeggen: ´Doe een 
keer mee, het is echt leuk!‘. 
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WSG 1- Staunton 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
 

 

Vorig jaar speelden we de eerste thuiswedstrijd (toen na een uitbeurt in de eerste ronde) ook 
tegen Staunton. Met precies dezelfde opstelling (met Hannes als vervangers van Reinhard) 
gingen wij proberen de stunt (4½-3½ winst) te herhalen. Ik zal kort zijn: het heeft er nooit 
echt in gezeten. Terwijl Staunton ook op één na dezelfde spelers achter de borden bracht. 
Vorm van de dag, zullen we maar zeggen, maar misschien ook een voorteken voor een 
moeilijk seizoen. 
 
Bert stond al heel snel een pion achter en 
in feite met dezelfde afwikkelingverloor hij 
nog een tweede en kon opgeven. Ook 
Hannes verloor al vlot een boertje. Hij 
probeerde het nog heel lang, maar echt in 
de buurt van de punten kwam hij niet 
meer.  
Arjan daarentegen mocht vlak na de 
opening een klwaliteit plus pion incasseren 
en daarna gaf hij zijn tegenstander geen 
kans meer om terug in de wedstrijd te 
komen. 
 
Gerard ging gelijkop, Henrik ook al 
verbruikte hij wel wat veel tijd. Henri leek 
me een aardige aanval over de f-lijn te 
hebben, bij Jochem was de Siciliaan lastig 
te beoordelen en ook Marcel zat in een 
chaotische stelling.  
 
Bij Henrik ging het mis toen hij een stuk 
inleverde en ook Henri moest de vlag 
strijken. Zijn aanval bleek toch makkelijk te 
parreren. Tussenstand 1-4.  

Marcel had in de tijdnoodfase zijn pion 
teruggewonnen en het paardeindspel zag 
er best goed uit, omdat hij zowel op de a- 
als h-lijn een vrijpion had, hetgeen bij een 
langzaam paard natuurlijk voordelig is.  
 
Jochem kon een gevaarlijke tegenaanval 
ternauwernood onschadelijk maken, maar 
toen had hij wel twee stukken voor de 
toren. Omdat zijn tegenstander constant 
vervelende schaakjes kon geven was het 
nog lastig.  
 
Gerard had een eindspel van paard tegen 
loper en dat zag er kansrijk uit. De 
afwikkeling naar het pionneneindspel 
bleek echter net niet gewonnen.  
 
Marcel kwam een heel eind, maar even 
verloor hij de concentratie en dat kostte 
minimaal een half punt. Jochem bleef wel 
steeds de goede verdediging vinden en 
dat leverde hem een welverdiend bordpunt 
op.   

 
 
 

WSG 1 Staunton  2½-5½ 

Marcel Krosenbrink P.Hummel 2049 0-1 

Jochem Mullink Blom 2035 1-0 

Hannes Höing Polee 2063 0-1 

Henri Abbink Riksten 2029 0-1 

Arjan van Lith Ebels 2016 1-0 

Henrik Lösing Van Pelt 1968 0-1 

Bert te Sligte J.Hummel 1936 0-1 

Gerard Harbers Mulder 1909 ½-½ 
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Hoogeveen - WSG 1 
(door Arjan van Lith)  

 
Een van de belangrijkste wedstrijden in de strijd om lijfsbehoud kwam voor ons al in de tweede 
ronde. Na het verlies in de eerste ronde moest tegen het debuterende Hoogeveen gewonnen 
worden. Op papier waren we het sterkere team en we konden, na eerdere twijfel, toch met de 
basisopstelling afreizen naar Drenthe. Het was de eerste thuiswedstrijd in de landelijke klasse 
voor Hoogeveen en ze wilden dan ook goed voor de dag komen. Ze hadden een mooie en 
ruime zaal, zodat het voelde alsof we bij de echt grote jongens hoorden. 
 
Dan de wedstrijd zelf. We begonnen in de 
standaardopstelling en het zag er al vroeg 
goed uit. Aan het eerste bord speelde 
Reinhard met wit en hij kwam goed uit de 
opening.  De nuances zijn me lichtelijk 
ontgaan, maar hij wist een ruimtevoordeel te 
creëren door op de koningsvleugel met de 
pionnen op te schuiven.  
Het tweede bord was bezet door Jochem. Er 
werd tegengesteld gerokeerd en na een 
stukoffer van zijn tegenstander begon het er 
precair uit te zien. Mijns inziens leek de 
zwarte koning wel heel erg op de tocht te 
staan, maar ik zag Jochem nog niet 
bibberen achter het bord en dat gaf me weer 
wat vertrouwen.  
Marcel kreeg een variant van de Grand Prix 
op het bord en lang gebeurde er niet veel 
spraakmakends.  
 
Twee borden lager had ook ik een Grand 
Prix, maar ik was fortuinlijker. Mijn 
tegenstander pende het paard op f3 met zijn 
loper, maar overzag dat deze niet gedekt 
stond zodat ik een pionnetje kon winnen 
door op f7 te slaan. Hierna verzuimde ik het 
simpel te houden, waarna een extreem 
gecompliceerde stelling ontstond. Met enig 
fortuin en hulp van de tegenstander werd er 
veel afgeruild, waarna ik eindigde met twee 
pionnen in de plus, maar wat 
onderontwikkeld.  
 
Op het vierde bord speelde Henri een 
gedegen partij, waar de evaluatie zover ik 
kon inschatten niet boven de +/- 0.5 zal zijn 
geweest.  
 
Dit was ook het geval bij Bert aan bord 8. Hij 
speelde een gedegen partij waarbij geen 

van beide spelers iets dwingends wist te 
forceren.  
Naast mij, voor zover je van naast kon 
spreken in de grote zaal, speelde Henrik zijn 
kenmerkende stijl na, volgens mij, een 
konings-indiër. Beide lopers wisten hun 
beste veld te vinden en beheersten de 
stelling goed, al was er nog geen sprake 
van een groot overwicht. Op het een na 
laatste bord speelde  
Gerard en ook hij wist goed uit de opening 
te komen. Na enige tijd kwam hij tot een 
viertoreneindspel waarin hij de enige open 
lijn onder controle had. Het zag er 
veelbelovend uit. 
 
Op een gegeven moment zat ik een 
minuutje of tien in de denktank en toen ik 
hiervan opkeek waren er opeens twee 
resultaten. Bord 6 en 8 stonden weer in de 
beginstelling. Een cadeautje van een stuk, 
zonder enige aanleiding en zonder enig 
tegenspel in ruil, zorgde ervoor dat Henrik 
het volle punt binnen wist te halen. Bij Bert 
was er ook na de openingsfase niet veel 
noemenswaardigs gebeurd, zodat remise 
voor beide spelers een acceptabel resultaat 
was.  
 
Bij Jochem was het allemaal nog 
gevaarlijker geworden, maar vooralsnog 
wist hij alles nog gedekt te houden en zijn 
voorsprong bleef in stand. Reinhard had 
ondertussen zijn tegenstander op de 
koningsvleugel volledig vast gezet, zodat 
deze gedwongen werd een stuk te geven 
voor een pionnetje en tegenspel. Marcel had 
op het derde bord nog altijd een gelijke 
stelling, maar geen stelling in balans.  
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Bij Henri was er ondertussen weinig 
veranderd en werd er geduldig positioneel 
verder gespeeld door beide partijen in de 
hoop een voordeeltje te vinden.  
Zelf had ik eindelijk wat ruimte weten te 
creëren en ik stond nog altijd pionnetjes 
voor, maar ik zag de goede voortzetting niet. 
Dit kostte mij teveel tijd, zoals wel vaker de 
laatste tijd, waardoor mijn tegenstander 
langzaam terugkwam in de partij. 
Ondertussen was Gerard zuchtend remise 
overeengekomen. Hij had zijn voordeel 
weten uit te bouwen, maar de winnende 
voortzetting gemist. Er werd een toren 
geruild en beide koningen werden erbij 
gehaald, maar net op het moment suprême 
werd een kleine onnauwkeurigheid Gerard 
fataal. Het daaropvolgende toreneindspel 
was onvermijdelijk remise.  
 
Net voor de tijdscontrole ging het bij Marcel 
mis. Na een blunder in de tijdnood werd hij 
achter de paaltjes verschalkt en moest hij 
onze eerste nul van de dag noteren. In mijn 
eigen tijdnood had ook ik veel van mijn 
voordeel weggegeven en leek de wedstrijd 
opeens weer spannend te worden. Door 
middel van een zetherhaling hoopte ik 
ondanks kwaliteitsverlies nog remise te 
halen, maar dit ontweek mijn tegenstander. 
Na de tijdscontrole bleek echter dat mijn 
stelling zo slecht nog niet was, zeker niet na 
de foute voortzetting van mijn tegenstander. 
De vijandige koning stond volledig verloren 
in een hoekje en ook de rest van zwarts 
stukken waren ongecoördineerd. Mijn 
koning kon sneaky tussen de pionnetjes 
doorlopen naar de vijandige en mat bleek 
een zet of 6-7 na het kwaliteitsverlies 
onvermijdelijk zonder te veel materiaal in te 
moeten leveren. Zo won ik alsnog en viel de 
schade goed mee.   

Jochem moest even later genoegen nemen 
met remise na eeuwig schaak. Hij had zich 
verbazingwekkend genoeg weer onder alle 
druk uit gewrongen en ondertussen zijn 
voordeel behouden. De koning in de hoek 
kon echter niet meer uit de schaakjes lopen 
zodat het punt werd gedeeld. Nu was de 
stand 3.5 voor ons tegen 2.5 voor hen. 
Reinhard stond nog altijd een stuk voor 
tegen een pion en bij Henry was remise ook 
moeilijk te ontwijken. Om de laatste 
sprankjes hoop op een wedstrijd punt in 
leven te houden probeerde zijn 
tegenstander er toch nog iets van te maken. 
De stelling kwam neer op drie pionnen voor 
beide partijen, op dezelfde flank, en een 
paard voor Henry en loper voor zijn 
tegenstander. Ook na bijna een uur 
schuiven en nog meer schuiven bleek meer 
dan remise onmogelijk voor de 
Hoogeveense speler, waar hij zich dan toch 
maar mee moest verzoenen. Reinhard 
speelde zijn eindspel daarna voorbeeldig uit 
en had de winst voor het grijpen. Na een 
ongelukkig verloop van zetten en met veel 
fortuin voor zijn tegenstander kon hij nog net 
alle pionnetjes van het bord halen, waarna 
het paard niet meer genoeg was voor mat. 
Ook hier werd remise uiteindelijk overeen 
gekomen.  
 
Zo wonnen we deze belangrijke 
degradatietopper met de nipte uitslag van 
4½-3½, maar had dit veel hoger kunnen en 
misschien zelfs wel moeten uitvallen. Maar 
alleen een enorme zeur zou hier over 
treuren, aangezien de zo belangrijke punten 
binnen zijn! Nu is de kans dat we nog een 
jaartje langer door heel Nederland mogen 
toeren reëel.

 Hoogeveen  WSG 1  

Sadallah 2036 Reinhard Funke ½-½ 

Berghuis 1941 Jochem Mullink ½-½ 

Voss 1978 Marcel Krosenbrink 1-0 

Mol 1915 Henri Abbink ½-½ 

Taams 1873 Arjan van Lith 0-1 

Snuverink 1854 Henrik Lösing 0-1 

De Jonge 1822 Bert te Sligte ½-½ 

Janmaat 1697 Gerard Harbers ½-½ 
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WSG 2 – Drienerlo in de nahand 

(door Dick Boogaard) 
 

Op 26 september begon voor ons het nieuwe seizoen. Het had zo mooi kunnen zijn. Ons eerste 
speelde ook thuis tegen Staunton uit Groningen en er was dus een gezellig gevulde schaakzaal. 
Helaas eindigde het voor de WSG-teams teleurstellend: allebei een 5½ - 2½ nederlaag.  
Daar was voor het tweede al heel wat aan vooraf gegaan. Dat Frank Lehr nog met vakantie was, 
had hij mij al vanuit Roemenië gemeld en daar had ik Emma de Vries voor opgesteld. 
 
Zij studeert scheikunde in Nijmegen en 
schaakt daar bij UVS. Ze wil graag af en toe 
invallen bij WSG. Dit was gelijk de eerste 
kans. De bezoekende teams kwamen uit 
universiteitssteden (Groningen en 
Enschede), maar Marcel merkte al op dat 
wij met Emma, Luc, Arjan en Jochem de 
meeste studenten hadden opgesteld. 
In de dagen voor de wedstrijd kwamen er 
voor ons nog twee ziekmeldingen bij en 
waren er nog twee invallers nodig. Gelukkig 
konden Han Schuurmans en Oscar 
Wamelink meespelen. De nederlaag was 
zeker niet te wijten aan de invallers, want de 
drie invallers scoorden één punt en de vijf 
vaste spelers anderhalf. 
Dan het verloop van de wedstrijd. Reinhard 
Cvetkovic en Oscar Wamelink kwamen al 
snel in moeilijkheden en ze kregen geen 
kans op enig tegenspel. Luc van Harxen 
raakte vlak voor het eindspel een stuk kwijt 
en kon opgeven en Emma de Vries had te 

weinig tijd om alle problemen op te lossen. 
Ik was langzaam het openingsvoordeeltje 
kwijt geraakt en besloot remise aan te 
bieden. Na enige aarzeling werd dat 
aangenomen. Toen was de wedstrijd al 
verloren. 
Inmiddels was Han Schuurmans bezig aan 
een kunstwerk en won! Ik zal de partij 
bespreken in Partijen van Clubleden; hij is 
zeer de moeite waard.  
Alleen onze topborden waren nog bezig. 
Herby Aalbers verloor een pion en toen 
stortte het hele bouwwerk in. Arent Luimes 
speelde tegen de ervaren Anjo Anjewierden. 
Hij won een kwaliteit en een pion en gaf die 
kwal weer terug om een gewonnen eindspel 
te krijgen. Ik heb meegekeken bij hun 
nabetrachting en het was een fraaie partij 
van Arent.  
De volgende wedstrijd is tegen Borne. We 
hopen op een beter resultaat. 

 

WSG 2 rating uitslag Drienerlo in de nahand rating 

Herby Aalbers 1863 0 - 1 Henk Nicolai 1948 

Arent Luimes 1863 1 - 0 Anjo Anjewierden 1895 

Reinhard Cvetkovic 1836 0 - 1 Maarten Buter 1907 

Dick Boogaard 1762 ½ - ½ Robin Koldeweij 1782 

Han Schuurmans 1806 1 - 0 Sander Noorman 1729 

Emma de Vries 1686 0 - 1 Dirkjan Knoeff 1798 

Oscar WAmelink 1401 0 - 1 Erik Jostmeijer 1712 

Luc van Harxen 1471 0 - 1 Daan Stam 1694 

 1711 2½ - 5½  1808 
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Borne 1 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook voor de tweede wedstrijd van WSG 2 kostte het moeite om acht spelers op de been te 
brengen. Gelukkig werden drie invallers gevonden. Maar helaas lukte het niet om de wedstrijd te 
winnen. Aan de invallers lag het zeker niet, want die brachten met z’n drieën anderhalf punt 
binnen. Helaas zorgden de andere vijf maar voor één punt: het werd dus 5½ - 2½ voor Borne. 
 
Han kreeg al om half drie een remiseaanbod 
op het moment dat hij uit de 
openingsproblemen was. Dat overkwam mij 
een kwartiertje later en dat was dus 1-1. 
Inmiddels was Luc een stuk kwijtgeraakt en 
Hannes een pion. Verder was het vooral bij 
Reinhard al weer erg ingewikkeld. Aan de 
andere drie borden was het nog rustig. 
Luc kreeg met pionnen wat tegenspel, maar 
toen hij nog een kwaliteit verloor, moest hij 
opgeven. Jaap Wolters, die de avond ervoor 
in Almelo vlot gewonnen had, kon dat 
kunststuk  niet herhalen. Eén minder 
gelukkige beslissing deed hem de das om.  

Inmiddels stonden Stefan en Reinhard 
moeilijk en wat ze ook probeerden, het 
mocht niet baten. Arent speelde tegen de 
sterke Patrick Munster keurig remise.  
Hannes had inmiddels zijn pion terug en 
wist in het eindspel een doorbraak te 
forceren. Hij behaalde een prachtige 
overwinning.  
 
Misschien lukt het ons de komende twee 
wedstrijden een paar matchpunten te 
pakken. 
De complete uitslag is: 

 

Borne 1 rating uitslag WSG 2 rating 

Nico Hilderink 1965 ½ - ½ Dick Boogaard 1762 

Patrick Munster 1922 ½ - ½ Arent Luimes 1863 

Lex Griffioen 1963 1 – 0 Stefan Telöken 1806 

Paul Formanoij 1771 1 – 0 Reinhard Cvetkovic 1836 

Henk Eillert 1735 0 – 1 Hannes Höing 1924 

Bert van den Akker 1733 ½ - ½ Han van de Laar 1699 

Cor van Bree 1546 1 – 0 Jaap Wolters 1431 

Heinz Eligmann 1674 1 – 0 Luc van Harxen 1471 

  5½ - 2½   
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Almelo 2 – WSG 3 
(door derde team) 

 

Met gemiddeld 75 ratingpunten minder zou het een zware wedstrijd voor ons worden. Maar 

op deze avond waren de ratings 1700 tegen 1593, een verschil van 107 ratingpunten ! De 

oudste schaker van de SBO, Jaap Wolters was invaller op bord zeven met de witte stukken 

en  won als eerste met zijn befaamde Oeran Oetan : b4. Eén van de jongste spelers in de 1e 

klasse, Onno Elgersma, won op fraaie wijze voor Almelo een punt tegen André Houwers, 

dus gelijk. 

 

Bord 1 Hennie M  Ik opende met 1.Pf3. 

Tegenstander speelde 1… f5. ( De 

tegenstander gebruikte teveel tijd. In de 

auto naar de locatie hoorde ik dat het ging 

om 1 ½ uur p.p. + 10 sec. per zet voor de 

hele partij. Daarmee wist ik dat ik niet te 

langzaam moest spelen.) Hennie stond de 

gehele partij beter. Na 10 zetten was er al 

een flink voordeel. Vorig jaar speelde ik 

ook een partij tegen iemand, waarbij ik 

flink voordeel had, maar bedierf dat 

destijds door een te frivole actie. Ik 

bedacht me dat me dat nu niet zou 

gebeuren. Tegenstander zat het hele 

middenspel in een soort wurggreep. Hij 

probeerde daar nog uit te komen, maar 

toen was het binnen 10 zetten afgelopen 

en hij gaf op na een fout in hopeloze 

positie.  

 

Bord 2 Job. Tegen deze tegenstander 

kwam ik beter uit de opening, maar wist 

ondanks een betere positie dit niet om te 

zetten tot materiaalwinst. Wel werd mijn 

tegenstander door de constante druk in 

tijdnood gedwongen. Aan het einde van de 

wedstrijd had mijn tegenstander nog 5 

minuten voor enkele cruciale zetten - hij 

overzag hierdoor een venijnig torenoffer 

over het hoofd wat mij uiteindelijk de dame 

opleverde. Dit was voor mijn tegenstander 

aanleiding om op te geven. Een relatief 

snelle overwinning was hiermee binnen. 

 

 

Bord 3 Han vd L: De schaakcomputer 

wordt allang niet meer gebruikt om serieus 

tegen te spelen, daarvoor is deze veel te 

sterk geworden. De meeste schakers 

gebruiken hem om hun partij mee te 

analyseren. Inmiddels ben ik erachter 

gekomen dat dit ook niet meer leuk is. 

Denk je een mooie partij gespeeld te 

hebben met een goed resultaat, nadat ik 

deze partij door Fritz heb gehaald, blijft 

van het goede gevoel alleen nog het 

resultaat over. We zullen dan ook maar 

zeggen: alleen het resultaat telt.  

1.Pf3 b6 2.g3 Lb7 3.Lg2 Pc6 4.e4 e5 

5.d3 h6 6.Pc3 Lc5 7.a3 Pf6 8.0–0 d5 

9.exd5 Pxd5  

 

 
 

nu 10. Pxd5 levert na Dxd5 gelijk groot 

voordeel op. Pxe5 met de dreiging Te1 of 

na Pxe5 Lxb7).  

10.Te1 Pxc3 11.bxc3 Dd6 12.d4  

Ook dit is een gemiste kans, gewoon weer 

Pxe5  
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12….0–0–0 13.Lb2 Df6 14.De2 exd4 

15.Pxd4 The8 16.Dg4+ Kb8 17.Txe8 

Txe8  

Hier dacht ik niet best meer te staan, dus 

verzin een list. De volgende zet leek me 

wel een mooie, echter Fritz weerlegt deze 

met Te7, gelukkig speelt mijn 

tegenstander dat niet. 18.Dd7  

 

 
 

18….Te2 19.Pxe2 Dxf2+ 20.Kh1 Dxg2+ 

21.Kxg2 Pe5+ 22.Kf1 Pxd7 23.Pd4 Pe5 

24.Te1 La6+ 25.Kf2 Pc4 26.Lc1  

De stelling is nog wel redelijk in evenwicht, 

vooral door het sterke lopenpaar van mijn 

tegenstander, maar hij doet het meteen 

fout  

26….Pxa3 27.Lxa3 Lxa3 28.Ta1 Lb2 

29.Txa6 Lxc3 30.Ke3 Lxd4+ 31.Kxd4 

Kb7 32.Ta3 a5 33.c4 Ka6 34.Kd5 b5 

35.cxb5+ Kxb5 36.Tc3 Kb6 37.Tc5 1-0.  

Bord 4 Henk te B: Ik kwam wat 

ongemakkelijk uit de opening, er dreigde 

een open d lijn voor de witte toren, maar 

kon dit met pion op c6 en loper op d5 fraai 

en solide blokkeren. Mijn tegenstander 

deed verwoede pogingen om mijn 

verdediging te kraken, maar zonder enig 

succes. Inmiddels had ik voor de tweede 

keer remise aangeboden, maar dat werd 

geweigerd. In tijdnoodfase kon ik hem 

trakteren op een paardvork wat een 

kwaliteit won. Partij daarna degelijk over 

de streep getrokken. Na afloop zei mijn 

tegenstander dat hij een remiseaanbod 

altijd afwees. Niet altijd even slim. 

 

Bord 5 Gerard Kl L: mijn e-pion was niet 

meer te houden. Bleef over twee paarden 

voor wit en twee lopers voor zwart. De 

paarden eerst aan de rand en de 

tegenstander gaf mij geen kans die naar 

binnen te halen. Kon met moeite een 

paard op b2 redden door de toren naar f2 

te verplaatsen, in lijn met de koning, maar 

de tegenstander moest twee zetten doen 

om te pennen, dus dat ging net goed. Na 

afruil van de torens en opstomende 

koningen en een zetdwang, waarbij de 

witte c-pion zou verdwijnen en de zwarte 

a- en b-pion zouden doorlopen, gaf ik op. 

 

Bord 6 André: de jongste speler van deze 

match. Hij zag alles, drong met twee 

paarden binnen, in aanval op een toren, 

gedekt door de zwarte dame en –koning 

en tevens stond de toren ook gepend door 

de witte dame en ik gaf op. 

 

Bord 7 Jaap : “Goed voorbeeld, deed 

goed volgen”! Tenminste die mij als 

voorbeeld hadden genomen, toen ik de 

eerste was die een punt binnenhaalde. 

Overigens was er niet veel bijzonders. Mijn 

tegenstander vertelde me na afloop dat hij 

evenals ik al jaren de “Sokolsky-opening” 

speelde (dus geen oerang-oetang !). Zijn 

verdediging was geen verrassing, zijn 

laatste zet leek misschien slim, maar was 

dom en kostte hem een paard, waarna hij 

meteen opgaf : 

 

1.b4-Pf6 2.Lb2-c6  

m.i. niet zo slim want het paard op b8, kan 

nu niet naar c6 

 

3.c4 d5 4.e3 g6 5.Le2 Lg7 6.Pf3 0-0 7.0-0 

Le6 8.d3 dc4x 9.dc4x Db6 10.a3 Pbd7 

11.Pc3 Dc7 12.Dc2 Lg4 13.h3 Lf6x 

14.Lf3x Pe5 15.Le2 Pfe8 16.Tfd1 Pd6  
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17.c5 Pec4 ?   

met het verkeerde paard naar c4, hij 

verliest het andere paard en gaf toen 

meteen op. Geen “briljante partij”. 

 

Bord 8 Dick L: Ik kwam wel redelijk goed 

uit de opening, maar ik moest toch in het 

middenspel nauwkeurig spelen om niet in 

het nadeel te komen. Wit speelde wel 

goed maar miste in het middenspel een 

keer de beste voortzetting. Daardoor kon 

ik de rijen sluiten en in een stand met 

ieder zeven pionnen en een loper zag wit 

er geen brood meer in en besloten we tot 

remise. 

Almelo 2 1700 WSG 3 2½-5½ 

Jan Willem Brinks 1937 Hennie Meijer 0-1 

Klaas de Jong 1757 Job Geerdes 0-1 

Rik Veldhuis 1771 Han van de Laar 0-1 

Goswin Zeeman 1734 Henk te Brinke 0-1 

Egbert Gorter 1723  Gerard Kl. Langenhorst 1-0 

Onno Elgersma 1576 Andre Houwers 1-0 

Leo Diepenhorst 1495 Jaap Wolters 0-1 

Henk Zomer 1607 Dick Labee ½-½ 

  
 

 

WSG 3 – ENO 
(door derde team) 

 

Zeer spannend was het. Hieronder de details.Hennie speelde aan bord 1 met zwart tegen 

Dennie Klink.  De partij stond de hele tijd ongeveer gelijk. Hennie profiteerde niet van een 

aantal kansjes, die hij op wisselende momenten tijdens de partij kreeg. Die zetten zag ik 

(=Hennie) allemaal wel, maar ik koos dan elke keer te voorzichtig. Het was een slecht 

gespeelde partij van mijn kant.  

 

Bord 2 Han S: De teamcaptain van ENO 

ging ten onder aan een surplus stukken 

van wit op de damevleugel. De pion op a7 

was al weg na een lange rokade van zwart 

en met de aanval van de witte dame met 

paard, toren en dergelijke kon zwart in de 

doos. 

 

Bord 3 Job:  

1. e4 Pc6 2. Pc3 e5 3. Lc4 Pf6 4. d3 Lb4 

5. Ld2 d6 6. Pf3 Lg4 7. a3 La5 8. h3 Lh5 

9. g4 Lg6 

Normale ontwikkeling tot op heden 

10. De2 h6  

Te passieve zet mijn inziens 

11. Pd5 O-O 12. Lxa5 Pxa5 13. La2 c6??  
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Wit had nu een paard kunnen winnen door 

op f6 in te slaan en daarna b4 te spelen 

14. Pc3 b5 15. O-O Pb7 16. b4 Dd7 17. 

Ph4 Lh7 18. Pf5 Pd8 19. De3 Pe6 20. 

Pe2 Tae8 De zwarte stelling is hier al vrij 

bedrukt 

21.Df3 d5 22. Peg3 Pg5 23. Dg2 g6  

Laatste paar zwarte zetten verwoede 

poging om wat meer speelruimte terug te 

krijgen 

24. Pe3 d4 25. Pd1 h5 26. h4 Pe6 27. 

Lxe6 Txe6 

28. g5 Pe8 29. f4 f6?  

 

 
 

Dit is gewoon vragen om problemen in 

een toch al vrij lastige stelling voor zwart 

30. f5 gxf5 31. exf5 Te7 32. g6 Kh8 33. 

Pxh5?!  

De loper gewoon te nemen lijkt sterker – 

tegenstander gaf aan dat hij toch bang 

was voor de open lijn met eventueel 

mogelijkheden voor zwart 

Lg8 34.Kh2 Ld5  

Zwart begint langzaam aan wat meer spel 

te krijgen  

35. De2 e4 36. Dg4 e3  

De pion begint al aardig dreigend te 

worden 

37. Te1 Pd6 38. Pg3 Te5  

Druk opvoerend op de witte f5 pion 

39. Dxd4 Pxf5 40. Pxf5 Txf5 41. Dxe3 

Tf3  

 

 
 

Nu staat zwart eigenlijk iets beter – 

actievere stukken en koning wit is een stuk 

minder veilig  

42. Dh6+ Kg8 43. Dh7+ Dxh7  

Deze zettenreeks is min of meer 

gedwongen 

44. gxh7+ Kxh7 45. Pe3 Le6 46.Pg2 

Th3+ 47. Kg1 Ld5 48. Pf4?  

In tijdsnood kiest mijn tegenstander hier 

voor de verkeerde voortzetting  

Tg8+ 49. Kf2 Tf3+  

Een stuk achter en in tijdsnood geeft mijn 

tegenstander op 0-1 

 

Bord 4 Han vdL Al snel had Han het 

initiatief met een pionnenopmars door het 

centrum en de halfopen f-lijn. Hij loerde op 

stukwinst, maar op de een of andere 

manier lukte dat net steeds niet. 

Uiteindelijk won Han wel de kwaliteit, maar 

daar stond een sterk loperpaar tegenover. 

In het teambelang sloeg Han aanvankelijk 

een remiseaanbod af, maar even later 

waren de bordjes verhangen.  
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Het stond inmiddels 4-3 voor WSG 3. Nu 

kon Han het gaan aanbieden. Ook dat 

werd in het kader van het teambelang 

afgeslagen, maar in de tijdnood van de 

tegenstander werd het nog eens fijntjes 

herhaald. Toen werd het wel aangenomen 

en daarmee was de eindstand 4½-3½ een 

feit..  

 

Bord 5 Henk te B: Henk kwam mooi en 

offensief uit de opening, maar zag een 

combinatie over het hoofd wat een 

belangrijke pion kostte en een sterke 

aanval voor wit opleverde met een goed 

ondersteunde vrijpion. Ik had ook nog erg 

veel last van een  loper welke c7 en b8  

onder schot hield, waardoor mijn toren 

moeilijk in het spel kwam. Door enkele 

breekzetten en een verkeerde inschatting 

door mijn tegenstander kon ik de vrijpion 

isoleren en blokkeren. Ik kreeg een mooie 

vrijpion. Voordat ik het af kon maken deed 

mijn tegenstander een loper in de 

aanbieding en gaf op. Een curieuze en 

enigszins gelukkige overwinning. 

 

Bord 6 Gerard Kl L. Ik kwam slecht uit de 

opening. Slappe zetjes als a3 en h3 waren 

er ook debet aan, maar ik wilde mijn witte 

loper via e4 naar a2 brengen en niet laten 

slaan door een paard.  

 

Een loperoffer op h3 van mijn jonge 

opponent en een eigen ongedekt paard op 

g3, dat met schaak werd geslagen, deed 

ook mijn pionnenaantal verdampen en dus 

verloren. 

 

Bord 7 André : Ik kwam slecht uit de 

opening, maar zag een combinatie over 

het hoofd. Had eerst de loper moeten 

spelen en daarna het paard, maar ik deed 

het anders om. Werd daarna steeds 

verder terug gedrukt, verloor een stuk 

tegen 2 pionnen. Dacht nog wat te kunnen 

doen, maar helaas.  

 

Bord 8 Dick L: Ik kwam deze keer goed 

uit de opening en had een mooi overwicht 

opgebouwd. In het vervolg van de partij 

won ik een pion en kon ik mijn overwicht 

verder uitbreiden. We kwamen in een 

eindspel terecht van dame, toren en lopers 

van ongelijke kleur. Mijn tegenstander 

bood remise aan wat ik na lang nadenken 

afsloeg, maar enige zetten later besloot ik 

toch om met remise akkoord te gaan. 

Onterecht zoals ik al dacht, want winst had 

er nog wel in gezeten. Maar ik wilde geen 

risico meer nemen. 

De kleinst mogelijke overwinning voor 
WSG 3, maar genoeg. 
 

 

WSG 3 4½ -3½ ENO 2  

Hennie Meijer ½-½ Dennie Klink 1803 

Han Schuurmans 1 - 0 Rein Lingeman 1553 

Job Geerdes 1-0 Herman Keizer 1686 

Han van de Laar ½ - ½ Harry Doctor 1629 

Henk te Brinke 1 - 0 Marco Lamers 1590 

Gerard Klein Langenhorst 0 - 1 Niels Voortman 1517 

André Houwers 0 - 1 Bob Faber 1530 

Dick Labee ½-½ Sander Llammers 1294 
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KNSB-beker: ENO-WSG 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Twee dagen na de winst tegen Hoogeveen moesten we alweer aan de bak voor een 
bekerduel tegen ENO. De winnaar zou het mogen opnemen tegen Schaakstad Apeldoorn, 
drie jaar geleden nog vice-kampioen van Nederland. Na de zoals altijd bij ENO gebruikelijke 
vriendelijke ontvangst, gingen we om kwart voor acht achter de borden voor een wedstrijd 
met 1 uur 50 minuten en 5 seconden per zet.
 
Zelf was ik als eerste klaar. Na een uit 
nood geboren kwaliteitsoffer stond ik 
opeens erg goed en met een paar kleine 
combinatie wist ik mijn tegenstander te 
verslaan. Jochem stond al vanaf het begin 
passief en verloor vrij snel. Reinhard had 
twee jaar geleden al gewonnen van Johan 
op den Dries Funke en deed dat nu weer. 
Een combinatie van positionele en 
taktische voordelen was voor Reinhard 
genoeg. Toen begon het lange wachten.  

 
Gerard zat in de probleem tegen good-old 
(84 jaar) Freek de Goede. Gerard had een 
paard tegen lopereindspel, maar helaas 
een dubbelpion. Zijn tegenstander speelde 
het prima uit en op een gegeven moment 
restte Gerard niets anders dan zijn paard 
te geven voor de vrijpion. Met twee 
pionnen tegen twee pionnen en loper wist 
Gerard in hoge tijdnood echter nog te 
winnen. Weliswaar fraai, maar toch ook 
ontsnapt.  

 
 

ENO  WSG 1-3 

Op den Dries 2029 Reinhard Funke 0-1 

Alssema 1862 Jochem Mullink 1-0 

De Noord 1775 Marcel Krosenbrink 0-1 

De Goede 1736 Gerard Harbers 0-1 

 
 

 
 

Wij beschikken over een geheel gemoderniseerde zaal tot ca. 100 personen 
 

ALL-IN ARRANGEMENT € 29,00 P.P. 
informeert u eens naar de mogelijkheden die wij u bieden 

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 
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Herfstknallers 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook deze keer heb ik weer zes stellingen gevonden, allemaal partijstellingen uit 2015 en 
bijna allemaal door bekende schakers op het bord getoverd. Verrassende mooie 
ontknopingen, de een wat makkelijker dan de andere, maar alle zes de moeite waard. 
De oplossingen staan elders in het blad. 
 

 
1.Wit wint met een fraaie eerste zet. 
 

  
2.Wit geeft mat in vier zetten. 
 
 

 
3.Wit wint genoeg materiaal voor de winst. 
 
 
 
 
 
 

 
4.En weer wint wit. Mooie eerste zet! 
 

 
5.En nu wint zwart. In de meeste varianten 
is het snel mat. 
 

 
6.Een moeilijke eerste zet; wit wint. 
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Schaken leeft ! 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 

Zoals bekend hebben de Noormannen / Vikingen mede het schaken verspreid. Ze wisten dat 

er met name in de kloosters en kerken veel buit (goud) te behalen viel. Ierland en Schotland 

waren toen in het jaar 795 behoorlijk gekerstend en dus vol goud. Schaakstukken van latere 

datum uit de 13e eeuw werden in 1831 ontdekt bij het eiland Lewis voor de kust van 

Schotland. Ook vluchtten monniken (in 806) van het Schotse eiland Iona naar Kells (150 km 

van Dublin) in Ierland en namen hun kostbare bijbel mee. Nu ligt het Book of Kells 

opgeslagen in de wereldberoemde bibliotheek van het Trinity College in Dublin.en zijn daar 

te bewonderen. Iedere dag wordt er een bladzijde omgeslagen. 

 

De Vikingen voeren een rivierarm op, 

bouwden een houten fort en gingen 

vandaar uit verder het binnenland in op 

rooftocht of om handel te drijven. Later 

bleven ze vanwege het betere klimaat ook 

overwinteren en brachten ook nieuwe 

landbouwmethoden mee en munten. Zo 

zijn diverse Ierse steden ontstaan : Dublin 

a.d. Liffey, Limerick a.d. Shannon, 

Wexford a.d. Slaney, Waterford (Ierlands 

oudste stad uit 914) a.d. Suir.  

In Waterford was een schaakpartij met 

een groot stukkenspel. Zie foto. Enkele 

zetten later zag ik een gala-blunder van 

wit, zie het diagram. 

 

 
 

Wit aan zet speelde hier: Dh5 ? 

Niet zo best dus. 

 

 

 

 

Op de zondag van de Rotterdamse 

havendagen draaide de Pride of 

Rotterdam, geholpen door twee 

zeeslepers, 180° op de Nieuwe waterweg, 

deed voor de Cruiseterminal een 

schijnaanmering tot een meter van de wal 

en voer weer naar de Benelux haven 

terug. Indrukwekkend zo’n varend 

flatgebouw. Via de Erasmusbrug even het 

kubus-bos op de Blaak doorgelopen, op 

weg naar de nieuwe Markthal. Aan de 

doorgang over de Blaak, aan de 

rechterkant, vlakbij de Oude Haven was er 

ineens een Schaakstukkenmuseum met 

wel een paar honderd spellen. 

Bijvoorbeeld het leger van Napoleon tegen 

dat van de Russische Tsaar, van groot tot 

miniatuur spel. 

 

Zo kom je onderweg vaak het schaken 

tegen, ja, het leeft ! 

 

 
Waterford: op de achtergrond de 

Vikingtoren 
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Partijen van Clubleden 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Soms werkt het misleidend als je alleen het slot van een partij ziet. Als iemand de partij 
krachtig afrondt, wil dat niet altijd zeggen dat hij de hele partij goed heeft gestaan. Dat gevoel 
bekroop me bij het naspelen van de partij tussen Han van de Laar en Max Eisenbart. Het 
gaat lange tijd min of meer gelijkop, totdat Max met één partij de zet beslist. Dat doet 
overigens niets af aan de prestatie van Max, die toch wel de verrasing van de eerste periode 
genoemd mag worden. Na zes ronden stond hij zelfs op de tiende plaats. Nog voor een 
heleboel erkende toppers.  
 
1.Pf3 Pc6 2.c4 e5 3.e4 f5  
Max heeft zijn speelstijl recent wat 
agressiever gemaakt. Deze zet is 
overigens niet alleen agressief, maar 
gewoon goed in deze stelling. 
 
4.d3 Pf6 5.Pc3 Lb4 6.exf5 Lxc3+  
Een onnodige vrijwillige ruil, waardoor wit 
de overhand krijgt. Beter was d5. 
 
7.bxc3 d5 8.c5  
Dit lijkt me niet goed voor de witte 
pionnenstructuur. Db3 is veel actiever.  
 
0–0 9.Le2 Lxf5 10.0–0 Pd7 11.Le3 De7 
12.d4 e4 13.Pd2 Pf6 14.Lg5 h6 15.Lh4 
Df7  
Een interessant alternatief is e3.   
 
16.Db3 Pa5 17.Db4 b6 18.cxb6 axb6 
19.Lg3 Le6 20.Le5 Pg4 21.Lg3 Dg6 
22.Db1 Lf5 23.Lxg4 Lxg4 24.Lxc7  
Mogelijk had Han het tegenspel van Max 
na deze pionwinst onderschat  
 
Df7 25.Le5  
Dxb6 is beter, maar beslissend is het nog 
niet. 
 
Le2  
 

 
 
Een sterke zet.  
 
26.Ld6  
Maar nu had wit beslist Dxb6 moeten 
doen, want dan kan hij na Lxf1 terugslaan 
met de toren en heeft hij twee pionnen 
voor de kwaliteit en nog belangrijker f2 
gedekt.   
 
Lxf1 27.Lxf8 Ld3  
Deze tussenzet had Han misschien 
gemist, opeens is het helemaal uit. 
 
28.Dxb6 Txf8 29.f3 Pc4 30.Pxc4 Lxc4 
31.fxe4 Df2+  
Df1+ leidt nog 1 zet sneller tot mat.  
 
32.Kh1 Df1+ 33.Txf1  
En wit gaf op. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Winnen in de externe competitie gaat de spelers van het tweede team dit seizoen niet goed 
af. In twee wedstrijden werden drie partijen gewonnen (en al negen verloren….). Arent 
Luimes is de enige vaste speler van het team die er een won; de andere twee punten waren 
voor invallers Hannes Höing en Han Schuurmans. De partij van Han is wel leuk om nog eens 
te bekijken. Mooi dus voor het clubblad. 
 
Wit: Sander Noorman (Drienerlo) 
Zwart: Han Schuurmans 
Gespeeld op 26-09-2015, bord vier. 
 
1.e2-e4  e7-e5  2.f2-f4  d7-d5 
Han houdt wel van een agressieve aanpak 
in de opening.  
Dit is een leuke manier om het 
koningsgambiet te bestrijden. 
 
3.e4xd5  e5-e4  4.d2-d3  e4xd3  
5.Dd1xd3  
Na acht zetten de eerste zet met een stuk, 
je kunt wel zeggen HET stuk. 
 
5.Pg8-f6  6.c2-c4  Lf8-c5   
 

 
 
Voor één pion heeft Han een actieve 
stelling. Het beste voor wit is nu toch een 
schaakje met de dame door Dd3-e2, maar 
ja, dat ontwikkelt weer niets. Toch is het 
niet zo gek, want zwart kan het schaak 
alleen opheffen door Ke8-f8, Lc5-e7 of 
Dd8-e7. En dat zijn geen leuke zetten. Wit 
besluit tot de minste van de 
ontwikkelingszetten en Han staat gelijk 
beter. 
 
7.Lf1-e2?  0-0  8.Pb1-c3  Tf8-e8  9.Lc1-
d2   
 

 
      
Het is een vreemd gezicht. Zwart heeft 
alleen een loper en een paard in de strijd 
en die vervelende toren op e8. En wit 
heeft stukken en pionnen ‘ontwikkeld’. 
Toch is hij in problemen. Lang rokeren kan 
niet, er dreigt verlies van een kwaliteit; 
goede raad is duur. 
 
10.Pg1-h3  Pg4-e3  11.Pc3-e4  Lc8-f5  
12.Le2-f3  Dd8-h4+ 
 

 
  
Een prachtige stelling, maar ook moeilijk. 
Let op de penningen rond het arme paard 
op e4. 
Het mooist zou nu zijn: 13.Ph3-f2?  Lf5xe4  
14.Lf3xe4  Pe3-g4, maar een mens kan 
niet alles hebben. 
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13.Ke1-e2  Pb8-d7? 
Han wil ook het andere paard erbij 
betrekken, maar deze zet geeft bijna alles 
weg. Beter was 13…..Lf5xe4  14.Lf3xe4  
Dh4-h5+ 15.Le4-f3  Pe3xg2++ en het is 
praktisch uit. 
 
14.Ld2xe3  Lc5xe3   
Wit durft niet Dd3xe3 te spelen. Weer een 
penning. Maar het had wel gekund, van de 
voorsprong van Han blijft dan weinig over. 
Na een grote ruil op e4 is de stelling gelijk. 
Gelukkig doet Sander het niet goed.  
 
15.Ph3-g5?  Le3xf4  16.g2-g3   
 

 

Het paard op e4 blijft een onmogelijk ding 
voor wit. 
 
16……Dh4xg5  17.Ke2-f2  Dg5-g6 
 

 
 
De laatste penning. Als het paard op e4 
wijkt, valt de witte dame met schaak. 
Sander speelde nog 19.Dd3-d4 en gaf 
tegelijk op. 
 
Mooie partij! 
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Dieren 2015 
(door Arent Luimes) 

 
Zoals de meesten van jullie wel weten wordt ieder jaar in de periode eind juli begin augustus 
het Open Nederlands Schaakkampioenschap in Dieren gespeeld.  Naast het ONK worden er 
voor amateurschakers diverse toernooien georganiseerd waaraan zij kunnen deelnemen. In 
totaal hebben er dit jaar 468 schakers deelgenomen aan dit meerdaagse schaakevenement. 
De laatste keer dat een dergelijk deelnemersaantal werd bereikt was in het jaar 2011. Het 
lijkt het erop dat het toernooi voor wat de deelnemersaantallen betreft de laatste paar jaren 
weer een stijgende lijn heeft ingezet. 
 
Ook dit jaar waren er een aantal WSG’ers 
die meespeelden. Jochem Mullink en 
Marcel Krosenbrink kwamen uit in het 
Vierkampentoernooi en ondergetekende 
speelde mee in de reservegroep B. 
Hoewel ik van de 75 schakers die aan de 
reservegroep B deelnamen de hoogste 
rating had, kwam ik maar moeizaam in 
mijn spel. Het toernooi begon nog wel 
goed met een eenvoudige overwinning in 
de eerste ronde, maar vanaf de tweede 
ronde liep het stroever. Met name de 
openingsfase van de partijen.  
 In de vierde ronde verloor ik door één 
moment te vergeten dat er mat in één 
dreigde in een stelling waar ik compleet 
gewonnen stond (zie elders in dit artikel). 
Zo had ik na vier ronden pas 1½ punt.  
  
In de laatste vijf ronden van het toernooi 
slaagde ik met een score van 4½ punt erin 
om de voordien opgelopen schade nog 
enigszins te repareren.  Door mijn 
eindsprint bereikte ik een score van 6 uit 9 
waarmee ik op een gedeelde zesde plaats 
eindigde (dat wil zeggen veertiende op 
weerstandspunten). Zodoende viel ik 
uiteindelijk na een moeizaam toernooi  
toch nog in de prijzen.   
 
Twee jaar geleden speelde ik ook mee in 
de reservegroep B. In dat toernooi verloor 
ik van twee schaaktalenten (destijds elf en 
twaalf jaar oud) die ook nadien een 
enorme progressie in hun spel hebben 
gemaakt (beiden hebben inmiddels een 
Elo-rating van boven de 2000). Ook dit 
jaar was de jeugd in de B groep goed 
vertegenwoordigd. Van de negen 
tegenstanders die ik ontmoette waren er 
maar liefst zes jonger dan ik en ik 
beschouw mijzelf met mijn 33 lentes 
vooralsnog niet als een oude speler. 

 In de derde ronde van het toernooi kwam 
ik de jongste van al mijn tegenstanders 
tegen. Ik speelde tegen de pas tienjarige 
zeer talentvolle schaker Khoi Pham.  
Wederom liep het voor mij niet goed af. 
 

 
 
Zwart aan zet wijst een remiseaanbod 
terecht af en speelt 24… Txc3.  
Er volgde:  
25. Pec6  Lc5 26. Pxa5 Lxd4 27. Pc6 Lc5 
28. Pxa7 Txg3?! 29. e3 Tg5 31. Kh1 
(voorkomt 30…Lf3)  
30…Lg6 31. Pc6 Ta8 32. Tc1 Ld3 
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Wit staat een pion achter en de stelling 
belooft niet veel goeds. Wit besluit om 
tegenspel te creëren.  
33. Txc5 bxc5 34. b6 La6 
De opmars van de twee witte twee 
verbonden vrij pionnen lijkt hier te worden 
afgestopt. Wit besluit om nog een stuk in 
de aanbieding te doen. 
35 Lf1 Lb7 Zwart weigert om de loper op 
f1 te slaan. Volgens Fritz is de door zwart 
gespeelde zet de beste. Ook na Lxf1 zou 
zwart beter staan na 36. f4 La6 37. fxg5 
hxg5 38. a5. 
De partij ging verder met:  
36.Lb5 d4 37.e4 c4 38. Pxd4 Lxe4+ 
38…Tc5 is volgens Fritz sterker. 
39 f3 Lb7 
 
Schaak geven op f3 mag zwart nu niet 
doen want na 39…Lxf3 volgt 40. Pxf3 
Txb5 41.axb5 en zwart kan zich geen 41… 
Txa2 veroorloven want in dat geval loopt 
de witte pion van b6 door. 
40. Lc6 Tb8?? 
Pas vanaf dit moment is de stelling 
volgens Fritz weer in evenwicht. 
 

 
 
41. Lxb7 Txb7 41. a5 Td5 43. Pc6??  
Fritz geeft voor wits laatst gespeelde zet 
twee vraagtekens. Rechtstreeks 43.a6 
spelen was hier geboden en wit heeft 
minimaal remise met 43... Txb6 44. a7 Td8 
45. a8D Txa8. 46. Txa8+ Kh7 47. Tc8  
Na de in de partij gespeelde zet kan zwart 
nu volgens Fritz ontsnappen met 43…Kh7. 
In dat geval werkt 44. a6 niet vanwege 
44...Txb6 45. a7 c3 46. a8D Tb2. Er dreigt 
mat op onderste rij. 47 Ta1 werkt niet 
vanwege 47…c2. Je moet er maar 
opkomen.      

43…Tb5 44. Tc2?? 
44. Kg2 is volgens Fritz minder slecht. De 
partij is nu uit.  
44…Tc5 45 Pd8 Tb8 46. b7 Txd8 47. A6 
Ta5 48. Txc4 Kh7!  
 

 
 
48…Kh7 is de enige juiste zet. 48…Txa6 
is misschien verleidelijk maar loopt fout af 
voor zwart na 49.Tc8 Ta-d6 50 b8D en er 
resteert een voor zwart nadelig dame 
tegen toreneindspel. 
49. Tc8 Td1+ 50. Kg2 Tb1. Zwart heeft 
wits verbonden vrij pionnen kunnen 
verdedigen. De stukken werden afgeruild 
en wat restte was een verloren 
toreneindspel voor wit. 
 
In de vierde ronde speelde ik met zwart 
tegen Axel Grunnekemeijer van ENO.  
 

 
 
In deze stelling speelde zwart het 
afgrijselijke 26 Lxf5??. De partij is direct uit 
na 27. Dxg7 mat. Het logische  26…Te7 
wint. 27. Te1 is onvoldoende voor wit 
vanwege 27…Lxf5. 
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In de zesde ronde trof ik voor het eerst in 
mijn schaakleven een tegenstander die 
slechtziend is. Hij vertelde mij dat hij met 
zijn ene oog een zicht van slechts 2% 
heeft en met zijn andere oog 4%. Met 
behulp van een goed geheugen en een 
braille schaakbord waarop hij zijn zetten 
uitvoerde en vervolgens aan mij doorgaf 
wat hij gespeeld had zodat ik de zet op het 
‘gewone’ schaakbord kon uitvoeren, bood 
mijn tegenstander mij prima partij (volgens 
eigen zeggen speelde mijn tegenstander 
voor 60% op geheugen en voor 40% op 
tast en zicht). Vanaf de opening stonden 
zijn stukken duidelijk veel actiever 
gepositioneerd. Pas in de eindfase van het 
middenspel kwam er wat meer evenwicht 
in de stelling en in de tijdnoodfase overzag 
mijn tegenstander een vork waardoor ik in 
een gewonnen eindspel van twee torens 
tegen toren, loper en paard terecht kwam.  
 
Helaas voor mij speelde ik mijn goede 
stelling op een te passieve wijze uit 
waardoor de partij in remise verzandde. 
Deze partij was voor mij een onwennige 
ervaring waarbij ik met regelmaat vergat 
om, nadat ik een zet had gedaan en de 
klok had ingedrukt, aan mijn tegenstander 
de door mij gespeelde zet door te geven. 
 
In de slotronde speelde ik met wit tegen 
Yannic Husers. Het werd, geheel niet in 
lijn met de overige partijen uit mijn 
toernooi, een zeer snelle overwinning 
waarbij zwart een aantal theoretische 
missers fataal werd. 
 
1.e4 e5 2.Pf3. Pc6 3. Lb5 f5  
Volgens mij wordt deze variant de 
Schliemann verdediging genoemd. Voor 
zover ik weet geldt dit niet als de 
allersterkste verdediging die zwart tegen 
het Spaans kan kiezen. 
 
4.Pc3 fxe4 5. Pxe4 d5 6. Pg3 Lg4 7. h3 
Lxf3 8. Dxf3 Pf6 9. Lxc6 bxc6 10. Dc3 
Dd6 11. 0-0 g6 
Deze zet is voor Fritz onbekend. De 
theorie gaat verder met 11…Kd7 12. d4 e4 
13. Lg5. 
 
12. d4 e4 13. f3 
 

 
 
Wit valt de zwarte pionnenstructuur aan en 
staat er net iets beter voor. 13. f3 is 
overigens niet de sterkste voortzetting 
voor wit. 13 Lf4 behoorde namelijk ook tot 
de mogelijkheden. Zwart kan dan niet 
nemen want na 13…Dxf4 volgt 14. Dxc6+. 
Zwart moet zijn dame verzetten 
bijvoorbeeld. 13…Dd7 14. f3.  
Wit laat het paard op g3 in staan. Dit 
paard is echter vergiftigd. Mijn 
tegenstander verrekent zich echter en 
maakt de beslissende fout. De partij ging 
verder met 
13... Dxg3?? 14. Dxc6+ Kf7 15. fxe4! 
 

 
 
In mijn ogen de belangrijkste zet om de 
aanval aan de gang te houden. 15. Dxa8 
moet worden afgeraden vanwege 15. Ld6 
en zwart heeft een sterke tegenaanval. In 
de partij krijgt zwart geen kans meer.  
15… Ld6 16. Dd7+ Kg8  
Na 16…Le7 had ik 17.e5 gespeeld.  
17. De6+  1-0 want mat volgt zeer snel.  



 

 

34 

Vervolg Max Euwe 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 

 
De beroemde en beruchte 21e partij tussen Euwe en Alechin. Het eerste deel stond in het 
vorige clubblad. Met een deel van het commentaar van Hans Bouwmeester en een deel uit 
“Zooals ik het zag” van S.G. Tartakower. 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 dxc4 Het 
Aangenomen Slavisch, ook nu in 2010 weer in het brandpunt van de belangstelling van 
theoretici, grote en kleine spelers. 
 
5.a4 Een andere methode is 5.e3 b5 6.a4 
b4. Het meest beroemde voorbeeld is 
Reshevsky - Smyslov uit de radiomatch 
van 1945. Het gambiet 5.e4 b5 wordt 
tegenwoordig zelden meer beproefd. 
 
5...Lf5 6.Pe5 Voor de varianten na 6.e3 e6 
7.Lxc4 Lb4 8.0- 0 verwijs ik naar het boek 
van Bareev over de match Kramnik - 
Topalov. 
 
6...Pbd7 Een heel ander hoofdstuk is 6... 
e6 7.f3 waarop zwart kan reageren met: A) 
7... Lb4 8.e4 Lxe4 9.fxe4 Pxe4 10.Ld2 
Dxd4 11.Pxe4 Dxe4+ 12.De2 Lxd2+ 
13.Kxd2 Dd5+ en er ontstaat een eindspel 
dat reeds vele malen in de praktijk is 
voorgekomen. Wit heeft de betere kansen, 
zoals is gebleken. B) 7... c5 Dit systeem is 
speelbaar. In de jongste matches om de 
wereldtitel is het enkele keren 
voorgekomen. Zwart kan zich handhaven, 
maar kan nauwelijks op winst spelen. 
 
7.Pxc4 Dc7 Tegenwoordig wordt ook 7... 
Pb6 8.Pe5 a5 regelmatig gespeeld. Na 
9.f3 Pfd7 10.e4 Pxe5 11.dxe5 Dxd1+ 
12.Kxd1 Le6 schijnt zwart voldoende 
tegenspel te kunnen ontwikkelen. 
 
8.g3 In een clubpartij Timman- 
Bouwmeester, Bussum 1983, 
experimenteerde de witspeler met 8.Lg5 
Na : 8.Lg5 e5! 9.Lxf6 gxf6 10.e3 Tg8 
11.Ld3 Lxd3 12.Dxd3 Txg2 13.Dxh7 Tg6 
ontstond een moeilijke strijd, die tenslotte 
in remise eindigde. Een veiliger 
voortzetting i.p.v. 10... Tg8 is 10... 0-0-0 
met gelijke kansen. 
 
8...e5 9.dxe5 Pxe5 10.Lf4 Pfd7 Het 
systeem van Smyslov 10... Td8 11.Dc1 (? 
11.Lxe5!?) 11... Ld6 is nooit populair 
geworden. 

 

 
Max Euweplein, Amsterdam 
 
11.Lg2 Td8! In de eerste matchpartij deed 
Euwe slechte ervaringen op met 
11...Le6 12.Pxe5 Pxe5 13.0-0 Le7 Euwe 
had dit voorbereid als verbetering van 13... 
Da5 14.Pe4! zoals geschiedde in een 
matchpartij met Capablanca 1931. Het 
hele systeem was overigens bekend van 
het toernooi in Karlsbad 1929, waar 
Vidmar er met zwart tegen Capablanca 
goed uitkwam. 
 
14.Dc2! Hier blijkt waarom 11... Le6 te 
vroeg is. Aljechin won deze partij snel, 
vooral omdat Euwe, kennelijk 
aangeslagen, enkele keren de beste 
verdediging miste. 
14...Pxe5 15.a5 In Moskou 1936 speelde 
Löwenfisch tegen Flohr 15.Pe4, dat 
vermoedelijk sterker is. 
15...a6 16.Pe4 Lb4! Deze positie moet 
Euwe bij de huisanalyse grondig hebben 
onderzocht. Hij voelt zich ongetwijfeld in 
zijn element. 
 
17.Pc5 In het kandidatentoernooi van 
Semmering 1937 heeft Capablanca de 
diagramstelling tweemaal met succes 
verdedigd. Eliskases en Fine speelden 
hier 17.Ld2. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Euweplein
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Euweplein.jpg
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Nu niet spelen 17….Le6-f7, want dan volgt 
18.Lf4xPe5 f6xe5 18.Pc5xb7 !! en zwart 
kan niet 18….Dc7xb7, want dan volgt 
19.Lg2xc6+ en zwart verliest zijn dame. 
17...Lc8 Ook 17... Ld5 18.e4 Lf7 19.Ta4 
Td4 is goed voor zwart, zoals bleek in een 
partij Quinteros - Hort, Buenos Aires 1980. 
18.Lxe5?! Met 18.Pd3 Pxd3 19.Lxc7 Pxc1 
20.Taxc1 was een ongeveer gelijke 
stelling te bereiken. Aljechin probeert het 
met zijn overrompelingstactiek, maar 
Euwe is geen Bogoljubow. 
Een jaar later in Nottingham ging Vidmar 
verder met : 18.Ta4!? Lxa5 19.Pd3 0-0 
20.Le4 Lb6 21.Dc2 g5 22.Lxh7+ Dxh7 
23.Lxe5 La7! maar ging roemloos ten 
onder. Dit vind ik nog altijd één van de 
mooiste partijen van Euwe ! 
18...fxe5 

 
19.f2-f4?! Dus dit was zijn bedoeling. 
Maar Aljechin onderschat de veerkracht 
van de zwarte stelling. Na 19.Dc4 Td4 
20.Dc1! (Kasparov) zou zwart het nog niet 
gemakkelijk hebben. Het volgende 
tegenspel laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. 
19...Ld2! 20.Dc4 Td4 21.Db3  

Vooral niet : 21.Pe6 Df7 22.Lxc6+ bxc6 
23.Dxc6+ Ld7 24.Da8+ Ke7 25.Dxh8 Le3+ 
26.Kg2 Lxe6 en zwart wint. Iets beter was 
misschien 21.Dc2. 
21...exf4 22.gxf4 Volgens Euwe was 
22.Kh1 sterker. Daarop had hij 22... De7 
willen doen. Te overwegen viel 22.Pe6 Na 
22... Lxe6 23.Dxe6+ De7 staat zwart 
ongetwijfeld gewonnen, maar er wacht 
nog een harde strijd. 
22...De7! 23.Pd3 Le6 Als zwart speelt 
23…Dxe2 24.Tae1 Le3+ 25. Kh1 Txd3, 
dan gaat het nog prima voor zwart. 

 
24.Da3 Lc4! 25.Kh1 Nu kan natuurlijk niet 
25….Dxe2, want dan gaat de zwarte dame 
er af, na 26.Tae1. 25…Dxa3 26.Txa3 0-0 
De strijd is gestreden. De zwarte lopers 
zijn sterk en de witte pionnen zwak. 
27.Ta4 Tfd8 28.Ta3 Lxd3 29.exd3 Tb4! 
30.Tf2 Txb2 31.Lf1 Td4 32.f5 Tf4 33.Txf4 
Lxf4 34.h3 Ld6 35.Ta1 Kf7 36.d4 Kf6 
37.Te1 Lb4 38.Ta1 Td2 39.Lc4 Txd4 
40.Le6 Td8  

 
41.Lb3 Deze 41e zet gaf Aljechin nog 
onder couvert af, maar hij gaf de kansloze 
partij later zonder meer gewonnen. 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Opdracht wit speelt en wint. 
 
Dit eindspel is gecomponeerd door de Nederlander J.H. Marwitz. Hij is de oudste nog 
levende eindspelcomponist van Nederland. Hij is intussen 100 jaar. (geboren in 1915) Hij 
speelde in het diepe verleden nog wel bordschaak maar zijn interesse ging steeds meer uit 
naar de composities maken. Zijn eerste eindspel dat gepubliceerd is was in het jaar 1931. Hij 
is uiteindelijk FIDE meester geworden voor compositieschaak.  
 
1. Lb5+  Kd8 
Zowel 1. … Ke7 2. Txf7+ Kxf7 3. Lc4+ of 1. … Kf8 2. Txf7+ Kxf7 3 Lc4+ resulteert in het 
verlies van de toren 
 
2. Pc6+ 
Niet 2. Txf7? wegens Tf2+ 
 
2. …   Kc7! 
Als de koning op de achtste rij blijft zal dat leiden tot een snelle beslissing, bijvoorbeeld: 2. … 
Kc8 3. Ke5 Tf2 (3. … Lb3 4. Ld3 met dreiging 5. Lf5 en mat) 4. Pd4 Kd8 5. Pf5 La2 6. Pd6 en 
wint, wegens Td7 mat 
 
3. Pb4!   
Het haastige 3. Txf7+? Kb6 kost wit een stuk 
 
3. …   Tb2 
4. Txf7+  Kb6 
5. Pd5+  Kc5!  
5. … Kxb5 kan niet wegens Tb7+ en de toren gaat verloren 
 
6. Ke5!   Txb5 
7. Tc7  
 
En mat is het resultaat. Veld e2 werd constant door de witte loper in de gaten gehouden en 
was daardoor voor zwart niet te bereiken. 



 

 

37 

Zomerschaak 
 

 
Dit jaar deden 34 mensen mee aan Zomerschaak, maar liefst acht meer dan vorig jaar. Deze 
groei kwam vooral om rekening van de C-groepspelers (+5). Hannes Höing had vorig jaar 
8½ uit 11 en dat was toen niet genoeg om eerste te worden. Nu deed hij er met 9½ uit 11 
nog een schepje bovenop en dat was ruimschoots voldoende voor de titel. Hannes verloor 
alleen een partij van Henri Abbink die uiteindelijk twee werd. In de B-groep nam Henk te 
Brinke (vorig jaar derde) de titel over van Luc van Harxen (nu derde). In de C-groep was de 
topdrie zelfs precies gelijk aan vorig jaar: Hans van de Gevel, Max Eisenbart en Oscar 
Wamelink, al scoorden allen een hoger percentage.Vier mensen speelden alle 18 ronden 
mee, vorig jaar lukte dat alleen Frank Lehr, die nu ook tot het viertal behoorde.
 

A1 Hannes Höing 11-9½ 86% 

A2 Henri Abbink 17-12½ 74% 

A3 Marcel Krosenbrink 18-12½ 69% 

A4 Arent Luimes 13-8 62% 

A5 Jochem Mullink 12-7 58% 

A6 Hennie Meijer 15-8½ 57% 

B1 Henk te Brinke 10-5½ 55% 

C1 Hans van de Gevel 18-9½ 53% 

A7 Frank Lehr 18-9 50% 

A8 Han Schuurmans 9-4½ 50% 

B2 Han van de Laar 9-4½ 50% 

C2 Max Eisenbart 6-3 50% 

B3 Luc van Harxen 12-5½ 46% 

B4 Leo van Noord 15-6½ 43% 

C3 Oscar Wamelink 14-5½ 39% 

C4 Daan Slager 6-2 33% 

C5 Jan Eckhardt 18-5 28% 

B5 Marinus Demkes 9-2 22% 

C6 Jan Willen Klein Poelhuis 9-2 22% 

    

A9 Daniel Telöken 8-6 75% 

C7 Erik Maris 2-1½ 75% 

C7 Evi Maris 2-1½ 75% 

B6 Gerard Klein Langenhorst 3-2 67% 

A10 Stefan Telöken 3-2 67% 

A10 Reinhard Funke 3-2 67% 

A12 Dick Boogaard 6-3 50% 

A13 Gerard Harbers 3-1½ 50% 

B7 Tim Witteveen 6-3 50% 

B8 André Houwers 6-3 50% 

C9 Rob Voogd 3-1½ 50% 

B9 Luuk Eisink 3-1 33% 

C10 Henk Freriks 8-2½ 31% 

B10 Ruud Goossens 3-0 0% 

C11 Lauri Maris 2-0 0% 
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Schaaktoernooi Geraardsbergen 
(door Jochem Mullink) 

Marcel en ik hebben in de zomervakantie meegespeeld bij een schaaktoernooi in 
Geraardsbergen in het uiterste zuiden van Vlaanderen.  Het toernooi duurde vijf dagen en er 
werden in totaal negen partijen gespeeld. Er speelden achttien 2000+-spelers mee. We 
deden dus niet echt mee voor de prijzen, maar meer om een gezellig toernooi te spelen. 

We waren met de trein naar België gereisd 
en hadden fietsen gehuurd in 
Geraardsbergen. Het huren van de fietsen 
was bijna uitgelopen op een catastrofe. 
Door een miscommunicatie van ons met 
het verhuurbedrijf dachten zij dat ze de 
fietsen moesten komen brengen bij ons  
oorspronkelijke hotel, terwijl wij dachten 
dat we ze moesten komen halen bij de 
fietsenwinkel. Op het laatste moment 
hadden we namelijk een ander 
onderkomen geboekt.  
 
Wij verbleven in een Bed & Breakfast in 
Viane, op ongeveer 8 km fietsen vanaf 
Geraardsbergen. In de omgeving van ons 
B&B was het erg heuvelachtig, en dus 
kwam Marcel als wielerliefhebber aan zijn 
trekken. Gelukkig voor mij was er ook een 
redelijk vlakke weg van onze 
overnachtingslocatie naar de 
wedstrijdzaal. 

Geraardsbergen staan bekend om zijn 
“Muur” (wielerbeklimming), en dus konden 
we het ook niet laten om er een keer op te 
fietsen. Ik kwam op de stadsfiets bijna 
fietsend boven. Bovendien lag de 
speellocatie ook aan deze steile weg en 
moesten we elke dag een flink stuk naar 
boven rijden. Al met al hebben we in deze 
vijf dagen meer dan 200 km gefietst. 

We verbleven vijf nachten in 
Geraardsbergen en dus moest er ook vijf 
keer gegeten worden. Gelukkig staat 
België bekend om zijn frietzaken en 
hoefden we dus niet veel moeite te doen 
om er een te vinden.  

Natuurlijk moest er ook nog geschaakt 
worden.  

In de eerste ronde speelden wij beiden 
tegen een zwakkere tegenstander en 
wonnen vrij gemakkelijk. In de tweede 
ronde speelde Marcel echter gelijk al 
tegen de enige grootmeester. Net voor die 
ronde had hij zijn fiets nog lek gereden. 

Gelukkig was het voor de ingang van de 
abdij waar wij speelden. Hij kwam 
daardoor maar een klein beetje te laat. Na 
een lange partij moest hij in het eindspel 
het onderspit delven. Jochem liet tegen 
een zwakkere tegenstander punten liggen. 
De partij eindigde in remise. 

In de derde ronde wonnen beide spelers 
hun partij. Marcel had twee punten uit drei 
wedstrijden en ik had een half puntje 
meer. Op mijn partij uit de vierde ronde 
tegen IM Maksim Chetverik (rating 2247) 
was ik best wel trots. Een partij waarin ik 
de betere kansen had (ik had een zet 
waarmee ik duidelijk in het voordeel kwam 
overzien) eindigde in remise. Ook Marcel 
leverde een goede prestatie. Hij won. 

 

 

In de vijfde ronde speelden wij beiden 
remise. Daarna hadden we 3½ punt. Zoals 
al eerder geschreven werden er in totaal 
negen partijen gespeeld. We waren dus 
net over de helft. Tot nu toe was het nog 
bovengemiddeld goed gegaan. Na de 
zesde ronde had Marcel voor het eerst  
meer punten dan ik. Hij won namelijk en ik 
speelde remise. De ronde daarna ging het 
andersom en stonden we wee gelijk.   

Van de partij in de voorlaatste ronde van 
Marcel (met zwart) tegen Thierry van 
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Houtte (rating 2175) staat een fragment 
hieronder.  

  

13. … Lf6 
Wit had hiervoor net 13. f4 gespeeld. In 
deze stelling staat wit veel beter mede 
door de druk die hij over de f-lijn heeft 
gecombineerd met de slechte positie van 
het paard op g7. 
14. Dd2 Te8  
Zwarts laatste zet heeft als doel om de het 
paard te ontpennen. Het nadeel is alleen 
is dat het zwakke punt in de zwarte stelling 
(pion f7 en de velden f5 en f6 ervoor) 
minder gedekt zijn. 
15. f5 g5 
De loper op h6 staat nu ingesloten, dus als 
wits aanval niet doorslaat moet hij die 
afruilen tegen zwarts zwakke paard. 
16. Pd1 Le7 17. f6 Pxf6 
Als wit net niet f6 had gespeeld dan had 
Marcel dat zelf gedaan en had hij een 
redelijk solide stelling gehad. 
18. Dxg5 Pfh5 19. De3 Lc8  
Alle verdedigers moeten naar de 
koningsvleugel worden gespeeld. Het 
voordeel van Lc8 is dat zwart makkelijker 
f5 kan spelen. 
20. Df3 f5 21. Pe3  
 

 
 
fxe4  
Pe3 was een fout omdat zwart na fxe4, 21. 
Dxe4 Pf6 22. Df3 e4 een stuk verliest. 
22. Dxe4 Pf6 23. Txf6 Lxf6 24. h4 Ph5  
Marcel speelt deze stelling vakkundig uit. 
25. Kh2 Lg7 26. Lxg7 Pxg7 27. Lh3 Lxh3 
28.Kxh3 Dd7+ 1-0 
 
In diezelfde ronde speelde ik remise. De 
tegenstander van Marcel  besloot zich na 
deze nederlaag meteen maar af te melden 
voor de laatste ronde.  

We hadden nu allebei 5½ uit 8. En 
toevallig speelden we in de laatste ronde 
tegen elkaar. Aan het begin van de partij 
kwam ik in het voordeel. Maar dat raakte ik 
langzaam kwijt. Daarna verzandde de 
partij in remise. 

Al met al konden we tevreden zijn met de 
uitslag. We eindigden beiden ruim boven 
onze plaatsing. Als gedeeld achtste, 
slechts één punt achter toernooiwinnaar 
Dharma Tjiam (2379), kregen we nog een 
leuk bedrag als ratingprijs. 

 
 

 
 

Speciale rubriek 
 

DB 136, JM 50, GH 44, MK 71
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Oplossingen Herfstknallers 
 

1.Artur Joesoepov – Adarsh Jayakumar, Arlington 2015. 
   1.Pe5-c6 en zwart geeft op wegens 1.Lb7xc6  2.Dh3xh7+  Kg8xh7 3.Tf3-h3+  Kh7-g8    
   4.Th3-h8 mat. 
 
2.Allan Pleasants – John Garnett, Brits kampioenschap 2015. 
   1.Dh5-g6+  f7xg6  2.Lb3-g8+  Kh7-h8  3.Lg8-f7+  Kh8-h7  4.f5xg6 mat. 
 
3.Daniil Doebov – Konstantin Landin, Russisch teamkampioenschap Rapid, Sotsji 2015. 
   1.Lb2xg7  Kg8xg7  2.Dd2-d4+  f7-f6  3.Dd4-g4+  Kg7-h6  4.Dg4xd7 en wit won snel. 
 
4.Gawain Jones – Neil Berry, PokerStars Masters, Isle of Man 2015. 
   1.Df2-f8+  De8xf8  2.h6-h7+ Kg8xh7  3.Pg6xf8+  Kh7-h6  4.Pf8xd7 en wit staat een stuk  
   voor. Andere zetten helpen zwart niet. 
 
5.Wesley So – Sergei Fedortsjoek, Frans Teamkampioenschap 2015. 
   1……Pe5-f3+  2.Kg1-f1  Lg6-d3+  3.Te1-e2  (of Pc3-e2) Th8-h1+  4.Lg2-h1  Tg8-g1 mat. 
   (of 2.Lg2xf3  Lg6-e4  3.Kg1-f1  Le4xf3 en mat op de volgende zet. 
 
6.Ding Liren – Ernesto Inarkiev, Worldcup Baku 2015 
   1.Lb3-c2  De4xc2  2.Pf4-d3 (alles om h7 in bezit te krijgen). Nu is 2….Dc2xd3  3.Th3xd3  
    hopeloos. Zwart speelde nog 2…..Kh8-g8  3.Dh6xh7+  Kg8-f7  4.Pd3-f5+  Kf7-e6   
    6.Dh7xc2 en zwart gaf het op. 
 
 

 Activiteitenkalender 

2015 

Dinsdag 22 december  Schaakvrij 

 

2016 

Vrijdag 15 januari   Südlohn – WSG 
 
Zaterdag 16 januari    WSG snelschaaktoernooi 
 
Dinsdag 9 februari   Schaakvrij 
 
Dinsdag 29 maart   Bekerfinale 
 
Dinsdag 3 mei    Schaakvrij 
 
Dinsdag 24 mei   Laatste ronde senioren 
 
Zaterdag 4 juni   Barbecue 
 
Dinsdag 7 juni    Start Zomerschaak 2016 
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Heeft u iets te vieren? 

 
Tap- en glaswerkverhuur. 

Volle flessen kunnen bovendien worden geretourneerd. 
Voor relatiegeschenken het juiste adres. 

Uw totale drankenpakket onder één dak. 
 

Slijterij-Wijnhandel 
Wooldstraat 43 - tel. 0543-513206 

Winterswijk 
www.goossens.wijnen.nl 
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Mede omdat Kay en Daan dit seizoen zijn overgestapt naar de seniorenafdeling begonnen we 
het seizoen met slechts acht kinderen. Intussen is Emma Menkhorst de gelederen komen 
versterken. Van harte welkom. Maar een paar extra deelnemers zijn nog steeds welkom. 
Door het geringe aantal deelnemers was er enige inmprovisatie nodig bij de competitie. Voor het 
systeem dat we voorgaande jaren gespeeld hebben, zijn wat meer deelnemers nodig. Daarom 
spelen we allereerst een ronde waarin iedereen 1x tegenelkaar speelt. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers gaan we daarna kijken hoe we de tweede en eventueel derde periode gaan 
invullen.  
 
De tussenstand na zes ronden  
 
Evi         5-5 
Lauri      4-4 
Kasper     6-4 
Merlijn   6-3 
David    4-2½ 
Wietse      5-2 
Bram     6-1½ 
Emma   3-0 
Merijn   5-0 
 
(sommige spelers hebben door oneven aantal een keer vrij gehad)   
 
Verheugend is dat we dit seizoen met twee teams aan de teamcompetitie meedoen. Het A-team 
is titelverdediger en moet het opnemen tegen Hardenberg en Max Euwe. Het D-team doet voor 
het eerst mee en zit meteen in de eerte klasse. Zij spelen tegen Minerva 1 en 2, Max Euwe, 
Almelo en Hardenberg. 
 
A-team      D-team 
Jochem Mullink     Evi Maris 
Oscar Wamelink     Lauri Maris 
Max Eisenbart      Wietse Stoverink 
Daan Slager      Bram Wilterdink 
Kay Ruesink 
 
Programma      Programma 
27 november Max Euwe (thuis)   27 november  Hardenberg (thuis)  
11 december   Hardenberg (uit)   22 januari  Max Euwe (thuis)  
12 januari  Max Euwe (uit)   5 februari Minerva 2 (uit)  
11 maart Hardenberg (thuis)   11 maart Minerva 1 (thuis) 

15 april Almelo (uit) 
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Standen overige competities 
 
Snelschaken   Achterhoek-cup  Winterswijk-cup 
Evi             6   Max  18  Wietse  12 
Kasper       5   Daan  12  Bram  10 
Lauri          4   Lauri  12  Emma   4 
Merlijn       3   Kasper    9 
Wietse       3   Merlijn    9  
Merijn        2   Evi    6 
Emma       1   Kay    0 
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EVEN VOORSTELLEN 

 
  Naam:    Emma Menkhorst     
        
  Geboren:    14 februari 2008   
      
  School:    ’t Möllenveld Haart     
      
  Groep:    4       
     

Beroep:    xx  
 
Sport:     Atletiek l     
    
Hobby’s:    Achter de tablet     
   
Schaken geleerd van:  xx    
  
Gerecht:    Pizza       
    
Lust geen:    Kaas 
         

  Drank:     Limonade      
 

  Dier:     Paard 
        
  Artiest:    xx   
 
  Boek:      Dummie de mummie     
    
  TV-programma:  Ben 10   

 
  Hekel aan:    Opruimen     
 
  Bewondering voor:   xx 
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. Programma  jeugdschaken seizoen 2015/2016 
 
Vrijdag 13 november   Competitie + Les 
Vrijdag 20 november   Competitie + Les 
Vrijdag 27 november   Teamwedstrijden WSG D en A 
Vrijdag 4 december   Competitie + Les, start periode 2 
Vrijdag 11 december   Competitie + Les, wedstrijd WSG A 
Vrijdag 18 december   Competitie + Les 
Vrijdag 25 december   Geen Schaken, Kerst 
Vrijdag 1 januari   Geen Schaken, Nieuwjaar 
Vrijdag 8 januari   Achterhoek Cup, ronde 2 
Vrijdag 15 januari   Competitie + Les 
Vrijdag 22 januari   Teamwedstrijd WSG D 
Vrijdag 29 januari   Competitie + Les 
Dinsdag 2 februari    Teamwedstrijd WSG A  
Vrijdag 5 februari   Teamwedstrijd WSG D  
Vrijdag 12 februari   Snelschaken, ronde 2 
Vrijdag 19 februari   Competitie + Les  
Vrijdag 26 februari   Competitie + Les 
Vrijdag 4 maart   Competitie + Les, start periode 3 
Vrijdag 11 maart   Teamwedstrijd WSG D en A 
Vrijdag 18 maart   Competitie + Les 
Vrijdag 25 maart   Simultaan 
Vrijdag 1 april    Achterhoek Cup, ronde 3 
Vrijdag 8 april    Competitie + Les 
Vrijdag 15 april   Teamwedstrijd WSG D 
Vrijdag 22 april   Competitie + Les  
Vrijdag 29 april   Snelschaken, ronde 3 
Vrijdag 6 mei    Geen Schaken, Meivakantie 
Vrijdag 13 mei    Competitie + Les 
Vrijdag 20 mei    Competitie + Les 
Vrijdag 27 mei    Slotavond / prijsuitreiking  
Zaterdag 28 mei   Jeugdschaaktoernooi WSG 
Zaterdag 4 juni   Barbecue     

 
 
 
Op de vrijdagen van de teamwedstrijden is er voor de spelers die niet met het betreffende team 
meedoen gewoon schaken.  
 

 

 

 
 


